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BOLETIM de 
JURISPRUDÊNCIA
            setembro

edição 009/2016

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INTERESSES COLIDENTES. 
MENORES. REPRESENTANTES LEGAIS. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA 
PÚBLICA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Thiara Willemem Macedo 
Soares e Dandara Willemem Macedo Soares, representadas pela Defensoria Pública, 
objetivando a reforma da decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude 
e do Idoso da Comarca de Duque de Caxias, que, nos autos da Ação de Acolhimento 
Institucional das menores acima mencionadas, indeferiu o pleito de nomeação do Defensor 
Público, em atuação naquela Vara, como Curador Especial.
2. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e assim consignou 
na sua decisão: “In casu, em se tratando de criança acolhida em instituição, em razão 
de encontrar-se em situação de risco e vulnerabilidade social, eis que, negligenciada 
por seus genitores, patente a colidência de interesses das aludidas menores e de seus 
representantes legais, a permitir a nomeação de curador especial, consoante dispositivos 
legais acima citados, constituindo-se a atuação da Defensoria Pública, nessa situação, em 
uma garantia que se soma no resguardo dos direitos do infante, sem, contudo, implicar em 
supressão da função do Ministério Público.” (fl. 52-53, grifo acrescentado).
3. O artigo 9º, inciso I, do CPC/1973, dispõe que se dará Curador Especial ao incapaz quando 
os interesses deste colidirem com os dos seus representantes legais.
4. Ademais, o novo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 72, estabelece no mesmo 
sentido, e afirma, expressamente, que a Curatela Especial será exercida pela Defensoria 
Pública.
5. O artigo 142 do ECA, como bem ressaltado pelo v. acórdão recorrido, também determina 
a nomeação de Curador Especial.
6. Esclareça-se que somente “se justifica a nomeação de Curador Especial quando colidentes 
os interesses dos incapazes e os de seu representante legal”. (AgRg no Ag 1369745/RJ, Rel. 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16/04/2012).
7. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo 
Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a 
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
8. Recurso Especial não provido.
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(STJ; REsp 1589071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, 
DJe 09/09/2016)

PROCESSUAL   CIVIL.   ADMINISTRATIVO.   AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO ESPECIAL.  CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL  PROVIDO.  ARGUMENTOS  
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR A DECISÃO   ATACADA.   DEFENSORIA  PÚBLICA.  HONORÁRIOS  
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.  ATUAÇÃO  EM  FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM 
SÚMULA DESTA CORTE.
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte na sessão realizada  em  09.03.2016,  
o  regime recursal será determinado pela data  da  publicação  do  provimento  jurisdicional 
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II  -  O  acórdão  recorrido  está em confronto com orientação desta Corte,   segundo  a  qual  são  
devidos  honorários  advocatícios  à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente 
federativo diverso  do qual pertença, consoante entendimento sumulado objeto do enunciado n. 
421 desta Corte.
III  -  O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão 
recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.

(STJ; AgInt no REsp 1275613/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
23/08/2016, DJe 05/09/2016)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS  CRIME DE HOMICÍDIO.  RENÚNCIA  
DO  ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO POR  EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO 
ADVOGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
ENCAMINHAMENTO   DOS  AUTOS  À  DEFENSORIA  PÚBLICA.  NULIDADE.  NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  Como  regra geral adotada pelo sistema brasileiro, a anulação de ato  processual  depende  da  
demonstração  de efetivo prejuízo, nos termos  do  artigo  563  do  Estatuto Processual Repressivo 
- pas de nullité sans grief.
2. In casu, estando o acusado em lugar incerto e não sabido, foi ele intimado  por  edital “para, 
por intermédio de advogado regularmente constituído, cumprir o art. 422 do CPP”, inclusive com 
a advertência de  que  “a  inércia  determinará  a  remessa dos autos à Defensoria Pública para os 
devidos fins”, tendo o prazo transcorrido in albis.
3.  De  se  notar,  ainda,  que,  na sequência, a Defensoria Pública apresentou  o  rol  de testemunhas, 
nos moldes do citado art. 422, o que revela a ausência de qualquer prejuízo para a defesa.
4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ; RHC 72.604/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
01/09/2016, DJe 12/09/2016)
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PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU 
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
NULIDADE ABSOLUTA. CONFIGURAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe 
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no 
ato judicial impugnado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente 
de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação ao princípio 
constitucional da ampla defesa.
3. Hipótese em que a Defensoria Pública do Estado do Paraná não foi intimada pessoalmente da 
decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto, porquanto a intimação ocorreu 
por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de que a Defensoria Pública 
seja pessoalmente intimada, com a consequente reabertura do prazo processual.

(STJ; HC 355.490/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 
20/09/2016)

HABEAS  CORPUS.  FURTO  SIMPLES.  INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT.  SÚMULA  691/
STF. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA  DEFERIDA.  FIANÇA  NÃO  PAGA.  
MANUTENÇÃO  DA  CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE.   RÉU  JURIDICAMENTE  POBRE.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS PREVISTOS  NO  ART. 312 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.  A  apreciação  de  habeas  corpus  impetrado  contra decisão que indeferiu  a  liminar  em  
prévio  writ se submete aos parâmetros do Enunciado  n.  691  da  Súmula  do  STF, somente 
afastado no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica na hipótese dos autos.
2.  O  inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar  a  manutenção  
da custódia cautelar, nos termos do art.
350 do Código de Processo Penal.
3. Caso em que o acusado se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria  Pública,  e  
estando  encarcerado  há mais de seis meses apenas  em  razão  de  sua  incapacidade financeira 
para arcar com o pagamento da fiança.
4.  Ordem  concedida,  confirmando  a  liminar  deferida,  a  fim de garantir  a  liberdade  provisória 
ao paciente, independentemente do pagamento  de fiança, mantidas as cautelares anteriormente 
impostas, previstas  no  artigo  319,  incisos  I  e II, do Código de Processo Penal,  sem prejuízo de 
decretação de nova custódia, se efetivamente demonstrada a sua necessidade.

(STJ; HC 349.233/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
23/08/2016, DJe 01/09/2016)
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MOEDA FALSA – INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO. Descabe cogitar da insignificância 
do ato praticado uma vez imputado o crime de circulação de moeda falsa. 
 
(STF; HC 126285, Relator(a):   Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26-09-2016 PUBLIC 27-09-2016) 

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO BEM FURTADO. PERICULOSIDADE 
DA PACIENTE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Incide, na espécie vertente, o princípio 
da insignificância. O valor do bem furtado não é elevado, demonstrando-se a inexpressividade 
da lesão jurídica. Além disso, a Paciente estava sendo monitorada durante a prática do furto 
e os seguranças do supermercado preferiram aguardar que ela saísse do estabelecimento 
para abordá-la. Inexistência de periculosidade da ação efetuada. 2. Ordem concedida. 
 
(STF; HC 135383, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 21-09-2016 PUBLIC 22-09-2016) 

 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM IMÓVEL 
PARTICULAR. DESABAMENTO DA EDIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS EM 
FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CABIMENTO.  
 As sociedades empresárias prestadoras de serviços públicos, de que é exemplo a CAESB, 
respondem objetivamente pelos danos por sua atividade.
 Não demonstrada a alegada culpa exclusiva da vítima, impõe-se a condenação a indenizar 
os prejuízos causados.
 Se o sofrimento ultrapassa os dissabores razoavelmente esperados em relação jurídica 
específica e abala os direitos da personalidade, configuram-se danos morais, que devem ser 
compensados.
 É cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública, se a 
parte adversa, embora integre a Administração Pública, com ela não se confunde.

(TJ-DF; Acórdão n.967449, 20140110373153APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 168/194)

 DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA. 
RITOS. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
PRECEDENTE.
 1 - Deve-se considerar que o feito iniciou o seu trâmite na vigência do CPC de 1973, o qual 
não previa expressamente o rito que permitia a prisão civil para execução de acordo de alimentos 
referendado pela Defensoria Pública. Por sua vez, a atual legislação processual civil admite 
expressamente a prisão civil nas execuções aparelhadas com títulos executivos extrajudiciais 
relativos a alimentos, conforme se vê do art. 911, parágrafo único.
 2 - Nesses casos, a ordem deve ser parcialmente concedida para admitir a execução sob o 
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rito que prevê a prisão civil do devedor de alimentos somente em relação às prestações vencidas 
na vigência do NCPC. “Execução de alimentos. Acordo extrajudicial referendado pelo Ministério 
Público. Admissibilidade do rito da constrição pessoal apenas em relação às parcelas vencidas 
na vigência do CPC/15.” (Acórdão n.943599, 20141310012385APC, Relator: CRUZ MACEDO, Relator 
Designado:FERNANDO HABIBE, Revisor: FERNANDO HABIBE,  4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 
20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299).
 3 - Ordem parcialmente concedida.

(TJ-DF; Acórdão n.965954, 20160020334698HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 306/315)

 CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CUMPRIMENTO DA 
ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA AUTORA. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO. ILICITUDE. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
 1. De acordo com a Teoria da Responsabilidade Subjetiva, nos casos em que o dano 
decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, impondo 
ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação 
da culpa.
 2. Constatada a culpa da Administração Pública por meio dos elementos de prova coligidos 
aos autos, presente está a responsabilidade subjetiva do Estado pelo evento danoso. Nessas 
condições, mostra-se configurado o dano moral e, como decorrência, o dever de reparação.
 3. A indenização por danos morais possui a dupla função de compensar a dor da vítima e 
responsabilizar o ofensor, devendo ser fixada em obediência ao princípio da razoabilidade e em 
atenção às peculiaridades do caso.
 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a ação for proposta e vencida 
pela Defensoria Pública em desfavor do Ente que a mantém, há nítida confusão entre credor e 
devedor, não se mostrando cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de ônus de 
sucumbência em favor da Defensoria Pública.
 5. Apelação provida. Sentença reformada.

(TJ-DF; Acórdão n.966868, 20150111200996APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 398/403)

 APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS NÃO 
PADRONIZADOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. 
DEVER DO ESTADO. ÓBITO DA PARTE. APÓS A SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA.
 1.É pacífica e dominante a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que persiste o 
dever constitucional do ente político em fornecer medicamentos a quem dele necessite, ainda 
que o fármaco não esteja dentre aqueles previstos nos protocolos clínicos da rede pública de 
saúde.
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 2.Conquanto o direito à saúde trata-se de norma constitucional de caráter programático, 
é vedado o Poder Público interpretá-la de modo a retirar sua efetividade, mormente diante de 
regulamentação efetivada pelo legislador infraconstitucional.
 3. Ainda que haja indícios de que os medicamentos solicitados não sejam padronizados, 
percebe-se que a jurisprudência tem se sedimentado amplamente no sentido de que a mera 
falta de padronização não pode servir de fundamento, por si só, para o não fornecimento de 
medicamentos indispensáveis ao direito à vida da paciente.
 4. Adeterminação judicial ao Distrito Federal para o fornecimento de medicamentos, 
ainda que não protocolados no SUS, apenas traduz a busca do cumprimento de um direito posto, 
permitindo a efetividade da prestação do serviço de saúde de forma satisfatória e eficiente, e o 
cumprimento dos ditames principiológicos garantidos na Lei Orgânica e na Carta Magna.
 5. Não é possível afirmar que disposições isoladas previstas na legislação federal sirvam 
de respaldo para se ignorar os preceitos constitucionais fundamentais referentes à dignidade da 
pessoa humana e à vida, mais especificamente no que se refere ao direito à saúde.
 6. Após a prolação da sentença e a interposição de recurso de apelação e apresentação de 
contrarrazões ao recurso, à Defensoria Pública do Distrito Federal atravessou petição noticiando 
o óbito da parte autora e requereu a extinção do processo.
 7.Falecida a parte, mas tendo o feito sido julgado com definição da responsabilidade do 
réu, não cabe neste momento processual, depois da prestação jurisdicional entregue na origem, 
inclusive com o fornecimento do medicamento (fl. 94), extinguir o processo pelo óbito da parte, 
tendo em vista ainda que o bem da vida perseguido nestes autos já foi alcançado pela autora, 
através da decisão interlocutória e confirmada com a sentença de mérito prolatada pelo juízo “a 
quo”.
 8. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-DF; Acórdão n.961813, 20140111279480APO, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 01/09/2016. Pág.: 147-155)

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIDA. AUSÊNCIA 
DE COMPARECIMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUTOR. REPRESENTADO PELA DEFENSORIA. 
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 
 1. De acordo com a atual sistemática processual, o possuidor tem direito a ser reintegrado 
na posse em caso de esbulho, e, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, 
sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração, caso contrário, determinará 
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 
for designada (inteligência dos artigos 560 e 562 do CPC-2015).
 2. In casu, o juízo originário indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, ao 
argumento que a parte demonstrou o desinteresse do requerimento liminar, ao não comparecer 
à audiência específica e que seria ônus dos procuradores comunicar a seus representados acerca 
dos atos judiciais.
 3. Não obstante, tem-se que a parte autora não pode ser prejudicada pelo seu não 
comparecimento ao referido ato judicial, uma vez que não é ônus da defensoria promover a 
intimação pessoal de seu assistido para comparecer à audiência de justificação, porquanto, ao 
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contrário do advogado particular, esta trata o seu assistido de maneira impessoal e, muitas das 
vezes, não possui o contato direto para realizar comunicações simples. Precedentes TJDFT.
 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar nova audiência de justificação, com a 
intimação pessoal das partes assistidas pela Defensoria Pública. 

(TJ-DF; Acórdão n.962806, 20160020205328AGI, Relator: LEILA  ARLANCH 2ª TURMA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 01/09/2016. Pág.: 177/187)
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PREVISÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS CONDOMINIAIS APÓS EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CLÁUSULA ABUSIVA. TAXAS DEVIDAS 
SOMENTE APÓS A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO. I. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a 
legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial proposta 
pelo demandante. Assim, caracterizada a relação jurídica material entre as partes, não subsiste 
a preliminar de ilegitimidade passiva.    II. O instrumento particular de promessa de compra e 
venda de imóvel estabelece relação de consumo entre o comprador e a incorporadora, tendo em 
vista que se amolda aos termos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 
as cláusulas contratuais são passíveis de análise pelo poder judiciário, podendo ser declaradas 
nulas de pleno direito (artigo 51 do CDC). III. In casu, a recorrente afirma que a unidade imobiliária 
ficou disponível para a recorrida desde o dia 14/04/2014, data em que houve a assinatura do 
contrato entabulado entre as partes. Todavia, a recorrida quitou sua obrigação principal somente 
no dia 04/09/2014, data da assinatura do contrato de financiamento imobiliário, não podendo 
ser responsabilizada pelo inadimplemento da recorrida. Além disso, aduz que cumpriu o Termo 
de Ajuste de Conduta, firmado entre a recorrente e a do Distrito Federal, o qual foi estabelecido 
que a construtora seria responsável pelo pagamento do condomínio até 60 (sessenta) dias após 
a expedição da Carta Habite-se. IV. Configura-se abusiva, todavia, a cláusula prevista no contrato 
de promessa de compra e venda que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento 
de taxas condominiais antes da efetiva posse direta do imóvel. Ademais, não restou comprovado 
que o recorrido deu causa ao atraso do recebimento das chaves, uma vez que sequer há prova de 
notificação para obtenção do financiamento ou da tomada de posse do imóvel. V. As obrigações 
condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a efetiva entrega das chaves. 
In casu, restou demonstrado que o consumidor recebeu as chaves do imóvel dia 14/10/2014, 
sendo indevidas as taxas pagas antes desse período. VI. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido 
e não provido. Sentença mantida.   VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do 
artigo 46 da Lei 9.099/95. VIII. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os 
quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

(TJ-DF; Acórdão n.963833, 07050412820168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 1ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/09/2016, Publicado no DJE: 
12/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR 
PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-
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LA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. 
ADEQUAÇÃO. 1. Tratando-se de pessoa que apresenta distúrbios mentais, agressiva e violenta, é 
cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento 
de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os entes públicos têm 
o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de 
custear. 3. A responsabilidade dos entes públicos é solidária e há exigência de atuação integrada 
do poder público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir o direito à 
saúde. 4. É solidária a responsabilidade dos entes públicos. Inteligência do art. 196 da CF. 5. 
Considerando o entendimento pacífico desta Corte quanto ao cabimento da condenação do 
Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, cabe apenas redefinir o 
valor da verba remuneratória destinada ao FADEP, pois se trata de questão pacífica e de recurso 
repetitivo. Recurso provido em parte. 

(TJ-RS; Apelação Cível Nº 70070105523, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/08/2016)

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. 1. Embora tenha havido 
pedido de desistência dos autores, representados pela genitora, e o julgador tenha apontado que 
acolheria tal pleito, desde que com ele anuísse o réu, tal decisão não extinguiu o processo, pois 
condicionou a fato futuro e incerto, tanto que, depois, foi inclusive nomeado curador especial aos 
autores. 2. Tratando-se de direito indisponível, pois se trata de ação de estado, descabe extinguir 
o processo sem resolução do mérito, pois seria prejudicial aos interesses dos infantes, já que o 
réu foi citado pessoalmente e a citação gera conseqüências processuais e materiais relevantes 
para a parte demandada. 3. Além disso, para que o advogado possa desistir da ação é preciso 
dispor de procuração com poderes específicos e a Defensoria Pública não dispõe de tais poderes, 
mas, mesmo assim, considerando que tenha sido a intenção da genitora dos autos desistir da 
ação, mostra-se correta a nomeação de curador especial aos menores, pois o interesse da mãe 
é conflitante com o interesse deles, sendo totalmente descabida a extinção do processo sem 
resolução do mérito. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70070440268, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/08/2016)
 
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. 
NULIDADE DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A 
PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Não esgotadas todas as 
possibilidades para a citação pessoal da parte ré, não se mostrava possível a realização da citação 
por edital, devendo esta ser declarada nula. Inteligência do art. 231 do CPC. 2. A prerrogativa de 
intimação pessoal da Defensoria Pública não sendo observada, e importando em prejuízo à defesa 
da parte, acarreta a nulidade dos atos subsequentes, por cerceamento de defesa. PRELIMINARES 
RECURSAIS ACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Apelação Cível Nº 70069964021, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO. SAÚDE PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 
MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1) Cabível o reexame necessário porquanto ilíquida 
a sentença. Aplicação da Súmula 490 do STJ. 2) É dever do Município de Gravataí garantir 
o fornecimento de procedimento cirúrgico nos casos em que for devidamente comprovada a 
necessidade do autor. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade 
do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria 
vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da CF. É direito do cidadão exigir e dever do Estado 
(lato sensu) fornecer medicamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder 
prover o sustento próprio sem privações. 4) Não se pode invocar a “reserva do possível” se o ente 
público sequer cumpre com o mínimo constitucional exigido - no orçamento - para a manutenção 
à saúde. 5) Restou comprovada a necessidade urgente da realização da cirurgia pleiteada em 
razão da moléstia que acomete o autor, conforme atestado firmado por médico devidamente 
inscrito no CREMERS. 6) Pode o Município ser condenado a pagar honorários advocatícios devidos 
ao FADEP, na medida em que não é a Fazenda Pública Municipal que financia os serviços prestados 
pela Defensoria Pública. 7) Honorários advocatícios reduzidos, conforme as diretrizes do art. 20, 
§§ 3º e 4º, do CPC de 1973. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, NO MAIS, EM 
REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME.

 (Apelação e Reexame Necessário Nº 70070121926, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 22/09/2016)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CTN. ART. 174. APLICAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADOR 
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. 
REEXAME NECESSÁRIO COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 
 I - Submete-se à apreciação desta Corte o recurso de apelação interposto contra a sentença que 
reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), e extinguiu a  Execução Fiscal movida pelo Apelante contra o Apelado, condenando-o ao 
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II – Não tendo a Fazenda Pública Municipal diligenciado a citação do devedor nos 05 (cinco) 
anos após a propositura de demanda executiva, ajuizada anteriormente às alterações legislativas 
introduzidas pela LC nº 118/2005, correta a sentença que reconhece a prescrição do crédito 
perseguido e extingue a demanda. 
III – A atual jurisprudência do STJ afirma que é cabível a fixação de honorários de sucumbência em 
exceção de pré-executividade, bem como a possibilidade de revertê-los em favor da Defensoria 
Pública Estadual quando atua na qualidade de curador especial em execução proposta por ente 
municipal.
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IV – EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, forçoso reconhecer a isenção legal do Exequente ao 
pagamento de custas processuais.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

 (TJ-BA; Classe: Apelação,Número do Processo: 0145045-18.2003.8.05.0001, Relator(a): Carmem 
Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 21/09/2016 ) 

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. 
DEFICIÊNCIA.
1. É facultado ao juiz, no uso de seu livre convencimento, dispensar a produção de prova pericial, 
quando constatar que o acervo documental colacionado aos autos é suficiente para formar a sua 
convicção. Preliminar Rejeitada. 
2. Comprovada a ocorrência de limitações físicas do autor, o que o incapacita aos atos da vida 
cotidiana e a sua condição econômica de carência, evidente que a negativa de renovação do 
benefício ao transporte público gratuito revela-se em descompasso com a Constituição da 
República, a Lei Orgânica do Município, as convenções internacionais e a legislação de regência, 
inclusive a Lei Municipal nº. 7.201/2007.
5. Na forma do art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 o Estado da Bahia 
dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de 
pessoa jurídica de Direito Público. 
6. Por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor objetivando 
a majoração dos honorários de sucumbência. 
Apelação do réu improvida. Apelação do autor prejudicada. Sentença reformada parcialmente em 
reexame necessário.

(TJ-BA; Classe: Apelação,Número do Processo: 0159875-76.2009.8.05.0001, Relator(a): Rosita Falcão 
de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 13/09/2016 ) 

DIREITO DE VIZINHANÇA. Propositura de ação de obrigação de fazer. Aditamento da inicial. Pedido 
de reparação dos prejuízos do apartamento da autora convertido em indenização por perdas em 
danos. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Interposição de recurso de apelação 
pela autora. Apelante afirma que o seu apartamento sofreu danos em decorrência de infiltrações 
causadas por deficiências de impermeabilização do piso do apartamento superior de propriedade 
do apelado. Ausência de contestação. Presunção de veracidade dos fatos afirmados pela apelante, 
conforme os termos do artigo 319 do CPC/73. Laudo técnico acostado aos autos corrobora a 
afirmação da apelante. Nexo de causalidade entre os danos do apartamento da apelante e as 
deficiências de impermeabilização do piso do apartamento do apelado. Apelado tem o dever de 
adotar as providências necessárias para cessar as infiltrações provenientes de seu apartamento, 
bem como reparar os prejuízos matérias suportados pelo apelante. Juiz de origem agiu bem ao 
condenar o apelado a ressarcir a apelante da quantia que esta afirmou ter desembolsado para 
realização de reparos em seu apartamento, a saber,  R$ 4.470,36.  Ressarcimento dos valores 
gastos na realização de reparos no apartamento da apelante, por si só, não assegura o resultado 
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prático pretendido nesta demanda. Além da reparação dos prejuízos materiais, o apelado deve 
ser compelido a realizar as reformas necessárias em seu apartamento, para que sejam cessadas 
as infiltrações e, consequentemente, não haja novos danos ao apartamento da apelante. 
Inteligência do artigo 1.280 do Código Civil. Análise do pedido de condenação do apelado ao 
pagamento dos ônus sucumbenciais. Fato de o vencedor da causa gozar dos benefícios da justiça 
da gratuita não impede a condenação do vencido ao pagamento das despesas processuais e 
dos honorários advocatícios, conforme os termos do artigo 11 da Lei nº 1.060/50 (revogado pela 
Lei nº 13.105/2015). Súmula nº 450 do C. STF. Fato de o vencedor da causa ter sido patrocinado 
pela Defensoria Pública não exime o vencido do pagamento dos honorários advocatícios, os 
quais constituem importante fonte de recursos financeiros para a manutenção do próprio órgão, 
consoante os termos do artigo 237 da Lei complementar 988/06. Ausência de resistência por 
revelia do apelado não afasta o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante. Apelado foi 
quem deu causa à instauração do processo, razão pela qual deve responder pelo pagamento das 
verbas de sucumbência, conforme o princípio da causalidade. Reforma da r. sentença para, em 
acréscimo, condenar o apelado à obrigação de fazer consistente nas reformas necessárias em 
seu apartamento, para sejam cessadas a infiltrações dele provenientes. Prazo: 30 dias, sob pena 
de multa diária de R$ 200,00. Condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais 
e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação pecuniária, 
nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC/73. Apelação provida.

(TJ-SP; Relator(a): Carlos Dias Motta; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 14/09/2016; Data de registro: 15/09/2016)

HABEAS CORPUS –  solicitação de comutação e progressão de regime –  ausência de documentos 
–  não apontado ato suspostamente praticado pela d. Autoridade Impetrada - impossibilidade 
de dilação probatória – writ que exige direito líquido e certo –  impetrante preso –  remessa à 
Defensoria Pública –  indeferimento de plano.

(TJ-SP; Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 9ª Câmara 
de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/09/2016; Data de registro: 06/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, DETERMINAR A 
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS OU TAXAS, 
SEM CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO 
DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E DA DEFENSORIA PÚBLICA 
REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO DETRAN AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. 1. O entendimento dominante neste E. TJERJ e nos Tribunais 
Superiores é de que é lícito condicionar a liberação do veículo apreendido ao 
pagamento das multas, despesas de remoção e de acautelamento no depósito 
limitadas ao período de 30 dias. 2. Precedente REsp 1104775/RS. 3. Precedentes 
deste E. TJERJ. 4. Acolhimento parcial do primeiro recurso, interposto pelo DETRAN, 
para condicionar a liberação do veículo da autora ao pagamento das despesas 
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decorrentes da apreensão, das diárias limitadas a 30 dias e de todas as multas 
vencidas e devidamente notificadas. 5. A irresignação do segundo Apelante 
quanto aos honorários advocatícios de sucumbência não procede em razão 
do entendimento pacificado nas Súmulas nº 105 do E. STJ e nº 512 do E. STF. 6. 
Imprime-se pequena reforma de ofício na sentença, excluindo-se a condenação 
dos Impetrados, ora Apelantes, ao pagamento da taxa judiciária, sendo certo que 
são isentos das custas processuais, consoante previsão do art. 17, inc. IX, da Lei 
nº 3.350/99. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDICIONAR A 
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE TODAS AS MULTAS VENCIDAS 
E REGULARMENTE NOTIFICADAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E DE ACAUTELAMENTO NO 
DEPÓSITO LIMITADAS AO PERÍODO DE 30 DIAS. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-RJ; 0009763-93.2012.8.19.0068 – APELAÇÃO; Data de julgamento: 21/09/2016; 
FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. 
“ALUGUEL SOCIAL.” SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS 
PARTES. ESTADO RÉU QUE SUSCITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. QUANTO AO MÉRITO, ALEGA AUSÊNCIA DE 
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, DESCABIMENTO DO PEDIDO, ALÉM DE INVOCAR O 
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUTOR QUE SE INSURGE QUANTO À LIMITAÇÃO 
DO BENEFÍCIO A DOZE MESES. 1.Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam 
e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 2.Autor, cuja casa foi interditada 
definitivamente pela Defesa Civil em decorrência das fortes chuvas ocorridas no 
ano de 2010. 3.Comprovação dos requisitos para a concessão do “Aluguel Social”. 
4.A moradia é direito social que goza de proteção constitucional - art. 6º da 
CF. 5.Violação ao princípio da separação dos poderes e interferência no mérito 
administrativo não verificadas. 6.Sentença que apenas resguarda os princípios 
e as garantias constitucionais do cidadão, mostrando-se bastante oportuno o 
exercício da jurisdição. 7.Jurisprudência pacífica desse e. TJERJ. 8. Inaceitável 
a alegação de inexistência de verba para custeio do benefício, mormente os 
meios de comunicação divulgam a assinatura de convênios e repasse de verbas 
destinadas a este fim, conforme previsto no Decreto Estadual n° 42.406/2010. 5. 
A questão de organização entre os entes federados não pode servir de óbice ao 
pagamento da referida verba, principalmente quando há solidariedade entre eles. 
6.Retoque, de ofício, na sentença, para condenar o Município réu ao pagamento 
da taxa judiciária. Incidência da Súmula nº 145 deste E. TJERJ. 7. Correta a limitação 
do pagamento do benefício a 12 (doze) meses. O Decreto Estadual nº 43.091/11, 
que regulamenta a concessão do benefício, estipula este prazo inicial, podendo 
ser prorrogado desde que comprovada a necessidade. REPARO, DE OFÍCIO, NA 
SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO RÉU EFETUE O PAGAMENTO DA 
TAXA JUDICIÁRIA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
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(TJ-RJ; 0010877-83.2015.8.19.0061 – APELAÇÃO; FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - DÉCIMA 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ; Data de julgamento: 31/08/2016)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação Consignação em Pagamento c/c 
Revisional de Contrato com Repetição de Indébito e pedido de Tutela Antecipada. 
Sentença proferida pelo juízo a quo, julgando parcialmente procedente o pedido 
autoral condenando a empresa ré a restituir os valores cobrados pelas rubricas 
“SERVIÇOS DE TERCEIROS”. Matéria objeto do REsp nº 1.578.526/SP submetido ao 
rito dos recursos repetitivos. Decisão prolatada no referido Recurso Especial, 
processo originário de nº 4002476-90.2013.8.26.0032 do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, no qual determina a suspensão em todo o território nacional dos processos 
pendentes que versem sobre a questão acerca da validade da cobrança, em 
contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro 
do contrato e/ou avaliação do bem, que foram objeto da afetação. Questão de 
ordem. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO ATÉ ULTERIOR DECISÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. 

(TJ-RJ; 0014183-55.2011.8.19.0011 – APELAÇÃO; MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - 
VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR ; Data de julgamento: 21/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRECÁRIO ESTADO 
DE SÁUDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INJUSTIFICADA. 
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONFIRMANDO A 
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE HOME 
CARE E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE 
AUTORA. CONDUTA DA RÉ QUE CONFIGURA DANOS MORAIS. SÚMULA 209 DESTA 
CORTE: “ENSEJA DANO MORAL A INDEVIDA RECUSA DE INTERNAÇÃO OU SERVIÇOS 
HOSPITALARES, INCLUSIVE HOME CARE, POR PARTE DO SEGURO SAÚDE SOMENTE 
OBTIDOS MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.”. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 
(QUATRO MIL) POR DANOS MORAIS À AUTORA. 

(TJ-RJ; 0207585-63.2013.8.19.0001 – APELAÇÃO; MARCOS ANDRE CHUT - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA 
CÍVEL CONSUMIDOR;  Data de julgamento: 31/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDO QUE PROCURA ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL EM HOSPITAL CREDENCIADO DA RÉ COM QUADRO DE HERPES E 
INFECÇÃO URINÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO REFERIDO ESTABELECIMENTO 
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PARA O TRATAMENTO QUE SE FAZIA NECESSÁRIO, SENDO RECOMENDADA A 
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIA SOLICITAÇÃO 
DIRETA DO HOSPITAL PARA A OPERADORA DO PLANO, O QUE NÃO FOI FEITO NO 
MOMENTO OPORTUNO. COBERTURA QUE FOI AUTORIZADA QUANDO FINALMENTE 
APRESENTADO O PEDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADOR DO 
PLANO PELA CONDUTA DOS HOSPITAIS E MÉDICOS CREDENCIADOS. DANO MORAL 
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. 

(TJ-RJ; 0020998-97.2013.8.19.0205 – APELAÇÃO; MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE 
MELLO - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR;  Data de julgamento: 
31/08/2016)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO 
JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE. LEGITIMAÇÃO 
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO. DECISÃO QUE 
DETERMINOU O CUSTEIO PELO ESTADO DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO 
POR CENTO) DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PELO SAMU NO MUNICÍPIO 
DE SÃO GONÇALO. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA 
RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 
QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS. CONFIGURADA, NO CASO, TÍPICA HIPÓTESE DE 
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO. COMPORTAMENTO QUE 
TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA. RESERVA DO 
POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA QUE PODE COMPROMETER 
O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL. PAPEL DO PODER 
JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA 
CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA 
INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS 
DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO. CARÁTER 
COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL 
QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS 
CONSTITUCIONAIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL DA QUESTÃO POSTA NOS 
AUTOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO. CORREIÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. 
EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. A EXTENSÃO AO AGENTE POLÍTICO DE SANÇÃO 
COERCITIVA APLICADA À FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE REVESTIDA DO MOTIVADO 
ESCOPO DE DAR EFETIVO CUMPRIMENTO À ORDEM MANDAMENTAL, ESTÁ DESPIDA 
DE JURIDICIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO 
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PARCIAL PARCIAL DO RECURSO. 

(TJ-RJ; 0017734-03.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO; MARÍLIA DE CASTRO 
NEVES VIEIRA - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL ;  Data de julgamento: 29/06/2016)

NOTÍCIAS
Quarta-feira, 21 de setembro de 2016 

Paternidade socioafetiva não exime de 
responsabilidade o pai biológico, decide STF
Em sessão nesta quarta-feira (21), o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) entendeu que a existência de paternidade socioafetiva não exime de 
responsabilidade o pai biológico. Por maioria de votos, os ministros negaram 
provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 898060, com repercussão geral 
reconhecida, em que um pai biológico recorria contra acórdão que estabeleceu 
sua paternidade, com efeitos patrimoniais, independentemente do vínculo com 
o pai socioafetivo.

Relator

O relator do RE 898060, ministro Luiz Fux,  considerou que o princípio da 
paternidade responsável impõe que, tanto vínculos de filiação construídos pela 
relação afetiva entre os envolvidos, quanto aqueles originados da ascendência 
biológica, devem ser acolhidos pela legislação. Segundo ele, não há impedimento 
do reconhecimento simultâneo de ambas as formas de paternidade – socioafetiva 
ou biológica –, desde que este seja o interesse do filho. Para o ministro, o 
reconhecimento pelo ordenamento jurídico de modelos familiares diversos da 
concepção tradicional, não autoriza decidir entre a filiação afetiva e a biológica 
quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de 
ambos os vínculos.

“Do contrário, estar-se-ia transformando o ser humano em mero instrumento de 
aplicação dos esquadros determinados pelos legisladores. É o direito que deve 
servir à pessoa, não o contrário”, salientou o ministro em seu voto (leia a íntegra).

O relator destacou que, no Código Civil de 1916, o conceito de família era centrado 
no instituto do casamento com a “distinção odiosa” entre filhos legítimos, 
legitimados e ilegítimos, com a filiação sendo baseada na rígida presunção de 
paternidade do marido. Segundo ele, o paradigma não era o afeto entre familiares 
ou a origem biológica, mas apenas a centralidade do casamento. Porém, com a 
evolução no campo das relações de familiares, e a aceitação de novas formas de 
união, o eixo central da disciplina da filiação se deslocou do Código Civil para a 
Constituição Federal.
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“A partir da Carta de 1988, exige-se uma inversão de finalidades no campo 
civilístico: o regramento legal passa a ter de se adequar às peculiaridades e 
demandas dos variados relacionamentos interpessoais, em vez de impor uma 
moldura estática baseada no casamento entre homem e mulher”, argumenta o 
relator.

No caso concreto, o relator negou provimento ao recurso e propôs a fixação da 
seguinte tese de repercussão geral: “A paternidade socioafetiva, declarada ou 
não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante baseado na origem biológica, salvo nos casos de aferição judicial 
do abandono afetivo voluntário e inescusável dos filhos em relação aos pais”.

Partes

Da tribuna, a representante do pai biológico sustentou que a preponderância 
da paternidade socioafetiva sobre a biológica não representa fuga de 
responsabilidade, mas sim impede que a conveniência de um indivíduo, seja o 
filho ou o pai, opte pelo reconhecimento ou não da paternidade apenas em razão 
de possíveis efeitos materiais que seriam gerados. Defendeu que fosse mantido 
apenas vínculo biológico sem reconhecimento da paternidade, portanto, sem 
efeitos patrimoniais, pois a própria filha afirmou que não pretendia desfazer os 
vínculos com o pai socioafetivo.

Atuando na ação na qualidade de amicus curiae (amigo da corte), o Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) sustentou que a igualdade de filiação – a 
distinção entre filhos legítimos e ilegítimos – deixou de existir com a Constituição 
de 1988. O instituto defende que as paternidades, socioafetiva e biológica, sejam 
reconhecidas como jurídicas em condições de igualdade material, sem hierarquia, 
em princípio, nos casos em que ambas apresentem vínculos socioafetivos 
relevantes. Considera, ainda, que o reconhecimento jurídico da parentalidade 
socioafetiva, consolidada na convivência familiar duradoura, não pode ser 
impugnada com fundamento exclusivo na origem biológica.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou no sentido 
de que não é possível fixar em abstrato a prevalência entre a paternidade 
biológica e a socioafetiva, pois os princípios do melhor interesse da criança e da 
autodeterminação do sujeito reclamam a referência a dados concretos acerca de 
qual vínculo deve prevalecer. No entendimento do procurador-geral, é possível ao 
filho obter, a qualquer tempo, o reconhecimento da paternidade biológica, com 
todos os consectários legais. Considera, ainda, que é possível o reconhecimento 
jurídico da existência de mais de um vínculo parental em relação a um mesmo 
sujeito, pois a Constituição não admite restrições injustificadas à proteção dos 
diversos modelos familiares. Segundo ele, a análise deve ser realizada em cada 
caso concreto para verificar se estão presentes elementos para a coexistência 
dos vínculos ou para a prevalência de um deles.



17

Votos

O ministro Luiz Fux (relator), ao negar provimento ao recurso extraordinário, foi 
seguido pela maioria dos ministros: Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente da Corte, ministra Cármen 
Lúcia. De acordo com a ministra Rosa Weber, há possibilidade de existência 
de paternidade socioafetiva e paternidade biológica, com a produção de 
efeitos jurídicos por ambas. Na mesma linha, o ministro Ricardo Lewandowski 
reconheceu ser possível a dupla paternidade, isto é, paternidade biológica e 
afetiva concomitantemente, não sendo necessária a exclusividade de uma delas. 

O ministro Dias Toffoli salientou o direito ao amor, o qual está relacionado com 
as obrigações legais do pai biológico para com o filho, a exemplo da alimentação, 
educação e moradia. “Se teve o filho, tem obrigação, ainda que filho tenha sido 
criado por outra pessoa”, observou. Ao acompanhar o relator, o ministro Gilmar 
Mendes afirmou que a tese sustentada pelo recorrente [pai biológico] apresenta 
“cinismo manifesto”. “A ideia de paternidade responsável precisa ser levada em 
conta, sob pena de estarmos estimulando aquilo que é corrente porque estamos 
a julgar um recurso com repercussão geral reconhecida”, avaliou.

O ministro Marco Aurélio, que também seguiu a maioria dos votos, destacou que 
o direito de conhecer o pai biológico é um direito natural. Para ele, a filha tem 
direito à alteração no registro de nascimento, com as consequências necessárias. 
Entre outros aspectos, o ministro Celso de Mello considerou o direito fundamental 
da busca da felicidade e a paternidade responsável, a fim de acolher as razões 
apresentadas no voto do relator. Ele observou que o objetivo da República é o de 
promover o bem de todos sem qualquer preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia destacou que “amor não se impõe, 
mas cuidado sim e esse cuidado me parece ser do quadro de direitos que são 
assegurados, especialmente no caso de paternidade e maternidade responsável”.

Divergências 

O ministro Edson Fachin abriu a divergência e votou pelo parcial provimento do 
recurso, ao entender que o vínculo socioafetivo “é o que se impõe juridicamente” 
no caso dos autos, tendo em vista que existe vínculo socioafetivo com um 
pai e vínculo biológico com o genitor. Portanto, para ele, há diferença entre o 
ascendente genético (genitor) e o pai, ao ressaltar que a realidade do parentesco 
não se confunde exclusivamente com a questão biológica. “O vínculo biológico, 
com efeito, pode ser hábil, por si só, a determinar o parentesco jurídico, desde 
que na falta de uma dimensão relacional que a ele se sobreponha, e é o caso, no 
meu modo de ver, que estamos a examinar”, disse, ao destacar a inseminação 
artificial heteróloga [doador é terceiro que não o marido da mãe] e a adoção como 
exemplos em que o vínculo biológico não prevalece, “não se sobrepondo nem 
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coexistindo com outros critérios”.

Também divergiu do relator o ministro Teori Zavascki. Para ele, a paternidade 
biológica não gera necessariamente a relação de paternidade do ponto de vista 
jurídico e com as consequências decorrentes. “No caso há uma paternidade 
socioafetiva que persistiu, persiste e deve ser preservada”, afirmou. Ele observou 
ser difícil estabelecer uma regra geral e que deveriam ser consideradas situações 
concretas.

A tese de repercussão geral, que servirá de parâmetro para casos semelhantes em 
trâmite na justiça em todo o país, deve ser fixada pela Corte na sessão plenária 
desta quinta-feira (22).

PR,EC,FT/FB
Processos relacionados 
RE 898060

23/09/2016 07:47 

1. Rio de Janeiro deverá custear tratamento com 
fertilização in vitro 
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A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão de segunda 
instância que condenou o Estado do Rio de Janeiro a custear, em rede pública ou 
privada, tratamento com fertilização in vitro a mulher que apresenta dificuldades 
para engravidar e não tem condições financeiras de arcar com o procedimento. A 
decisão foi unânime.

No pedido inicial, a mulher de 35 anos, moradora de Mesquita (RJ), narrou que 
possuía endometriose profunda, além de obstrução das trompas, motivos pelos 
quais não conseguia ter filhos de forma natural. Em 2011, ela realizou cirurgia 
bem-sucedida para controle das enfermidades e, após o procedimento, recebeu 
a indicação de tratamento por meio de fertilização in vitro.

Sem condições financeiras para custear o tratamento, estimado em R$ 12 mil, 
buscou o Sistema Único de Saúde (SUS) para fazer a fertilização, mas foi informada 
de que apenas um hospital, localizado em Campos dos Goytacazes (RJ), realizava 
o procedimento recomendado.

Durante consulta no hospital indicado, ela recebeu a notícia de que o tratamento 
gratuito era restrito a moradores de Campos dos Goytacazes, em razão de 
convênio estabelecido entre a prefeitura e o centro médico.

Público ou privado

Em primeira instância, o magistrado determinou que o Estado do Rio de Janeiro 
arcasse com o tratamento em local indicado pelo poder público em 30 dias, 
contados da intimação. Em caso de descumprimento da medida, a sentença 
determinou que o Estado custeasse as despesas com o tratamento em hospital 
particular. O pagamento deveria ser feito dez dias após a apresentação do 
orçamento.

A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ). Ao ressaltar os preceitos estabelecidos por normas como a Lei 9.263/96 
(legislação sobre planejamento familiar), os desembargadores fluminenses 
entenderam que a negativa ao direito de utilizar todas as técnicas de fertilização 
disponíveis significaria criar uma linha divisória entre quem possui condições 
econômicas para realizar o tratamento e as pessoas que não dispõem dessa 
possibilidade, violando o princípio da isonomia.

Valores

No recurso especial dirigido ao STJ, o Estado do Rio de Janeiro questionou a 
condenação ao custeio de tratamento em rede privada de saúde. Para o recorrente, 
a efetivação do direito à saúde poderia ser realizada nos hospitais que o próprio 
SUS dispõe para a realização do tratamento de fertilização.

Além disso, apontando violação a dispositivos da Lei 8.080/90, o Estado alegou que 
a condenação a tratamento médico particular deixaria o poder público sujeito a 
valores estabelecidos de forma unilateral pela instituição privada.
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O relator do recurso, ministro Herman Benjamin, lembrou que o TJRJ condenou 
o Estado ao custeio do tratamento em local que deve ser indicado pelo próprio 
ente público. Somente no caso do descumprimento da decisão judicial é que 
houve a previsão de pagamento das despesas da autora pela utilização de 
hospital privado. 

“Portanto, não tem pertinência a alegação de que deve pagar o tratamento 
de fertilização in vitro em hospital particular, pois essa hipótese somente se 
concretizará com a sua recusa em obedecer à determinação judicial”, concluiu o 
ministro ao negar o recurso do Estado.

RECURSO REPETITIVO 
22/09/2016 07:56 

2. Ação para ressarcimento de reajuste abusivo em 
plano de saúde prescreve em três anos 

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, sob 
o regime do Código Civil de 2002, prescreve em três anos o direito de reclamar 
ressarcimento de valores pagos a plano de saúde quando a cláusula de reajuste 
for declarada nula. Sob o código de 1916, o prazo é de 20 anos.

Os ministros julgaram sob o rito dos repetitivos dois recursos especiais que 
questionaram os prazos prescricionais aplicáveis em duas situações: na 
proposição de ação para declarar nula cláusula de reajuste por mudança de faixa 
de idade; e, tendo sido declarada nula a cláusula, no ajuizamento de ação para 
pleitear o ressarcimento do valor pago de forma indevida.

O assunto foi cadastrado no sistema dos recursos repetitivos como tema 610.

Por cinco votos a quatro, os ministros decidiram que não há prescrição para 
ingressar com ação que conteste a cláusula de reajuste de mensalidade do 
plano de saúde, enquanto estiver vigente o contrato. Quanto ao ressarcimento 
dos valores pagos, a tese consolidada foi proposta pelo ministro Marco Aurélio 
Bellizze:

“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a 
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de 
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (artigo 177 do CC/1916) ou em 3 anos 
(artigo 206, parágrafo 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do artigo 
2.028 do CC/2002.”

Os ministros entenderam que o pedido de ressarcimento se baseia no 
enriquecimento sem causa da operadora do plano de saúde, uma vez que a 



21

cláusula de reajuste foi considerada nula.

“Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, 
sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do 
pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento 
indevido daquele que o recebeu”, declarou o ministro Bellizze.

A decisão serve como orientação para o julgamento de demandas idênticas em 
todo o país. A tese firmada permite a solução imediata de 4.745 processos que 
estavam suspensos aguardando o julgamento do repetitivo.
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4. Confusão patrimonial justifica desconsideração inversa da personalidade jurídica  
 
A Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou acórdão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para manter decisão de primeiro grau que 
determinou a inclusão de uma entidade em ação de cobrança de dívida contraída 
por ocasião do Ano do Brasil na França, em 2005. Os ministros entenderam que a 
confusão patrimonial e o desvio de finalidade constatados no processo autorizam 
a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

O caso envolve a empresa DIM-Export e o Instituto Fazer do Brasil, que firmaram 
contrato de locação de um espaço de 40 metros quadrados na Galeria Lafayette, 
em Paris, para promover uma exposição de produtos brasileiros em junho de 
2005.

O valor da locação foi R$ 548.000,00, 10% dos quais pagos na celebração do 
contrato. Sem sucesso após diversas tentativas para receber os 90% restantes, a 
DIM-Export teve de ajuizar ação de execução na 27ª Vara Civil de São Paulo.

O juízo de primeiro grau aceitou o pedido e determinou o bloqueio do valor 
da dívida na conta bancária do Instituto Fazer do Brasil. Apesar dos diversos 
bloqueios eletrônicos, no entanto, as contas não apresentavam saldo.

Fraude

A DIM-Export afirmou então ter descoberto que o devedor fundara a Associação 
Brasileira de Exportação de Artesanato (Abexa), em 2010, com a “finalidade de se 
esquivar de bloqueios judiciais e do pagamento de suas obrigações, em flagrante 
fraude à execução”. 

A Abexa teria passado a movimentar os recursos antes pertencentes ao Instituto 
Fazer do Brasil. Sendo assim, diz a ação, a Abexa “tornou-se uma espécie de 
‘laranja’ voltada a receber recursos em nome do executado (Instituto Fazer do 
Brasil), sem que os valores passassem pelas contas penhoradas”.

O juízo de primeiro grau aplicou o instituto da desconsideração inversa da 
personalidade jurídica para incluir a Abexa no polo passivo da execução e 
determinou a penhora de saldos bancários da entidade. Inconformada, a Abexa 
recorreu ao TJSP, que afastou a desconsideração e mandou liberar os recursos 
penhorados.

Confusão patrimonial

A DIM-Export recorreu então ao STJ. A relatoria do caso coube ao ministro Paulo 
de Tarso Sanseverino, da Terceira Turma, especializada em direito privado. 
Inicialmente, o ministro explicou que, embora o recurso especial não comporte 
revisão de provas, isso não impede o STJ de fazer uma revaloração jurídica dos 
fatos estabelecidos pelas instâncias ordinárias a partir da análise do acervo 
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probatório do processo.

Assim, com base nas circunstâncias descritas nos autos, e conforme destacado 
pelo juízo de primeiro grau, Sanseverino apontou que “estão nítidos tanto a 
confusão patrimonial como o desvio de finalidade” entre a Abexa e o Instituto 
Fazer do Brasil.

Por isso, acrescentou, “é de rigor a manutenção da decisão que determinou a 
desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida (Instituto Fazer 
do Brasil)”. Com esse entendimento, acompanhado de forma unânime pelos 
ministros da Terceira Turma, foi restabelecida a decisão de primeiro grau.

DECISÃO 
21/09/2016 07:56 

5. Seguradora deve indenizar consumidora por 
demora em reparo de veículo  
A demora anormal e injustificada em reparo de veículo sinistrado é considerada 
ato ilícito grave, passível de indenização, visto que gera frustração de 
expectativa legítima do consumidor contratante, revelando violação do dever 
de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado.

O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao 
julgar recurso de relatoria do ministro Villas Bôas Cueva. Conforme os autos, a 
condutora envolveu-se em um pequeno acidente automobilístico. O veículo, após 
o sinistro, foi colocado à disposição da seguradora para os devidos reparos em 
oficina credenciada.

Falta de peças

O prazo inicialmente previsto para o reparo era de 60 dias, porém a autora ficou 
sem poder utilizar seu veículo pelo período total de oito meses. A seguradora 
alegou que a culpa pela demora era da fabricante, General Motors-Chevrolet, que 
não havia disponibilizado as peças para o reparo.

A autora então apresentou ação de rescisão contratual combinada com 
indenização. A primeira instância reconheceu o dano moral. Considerou que a 
autora, além de ter sido privada da utilização do veículo por oito meses, sofreu 
o desgaste de formular “diversas reclamações por e-mail, telegrama, socorrendo-
se inclusive do Procon, órgão de proteção ao consumidor”. Todavia, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu que a situação vivida pela mulher não 
passou de mero aborrecimento.

No STJ, o relator garantiu não ser possível reduzir “o abalo e o transtorno sofrido 
pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento”. De acordo com Villas Bôas 
Cueva, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estabelece o prazo máximo 
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de 30 dias para a liquidação do sinistro, a contar da entrega da documentação 
exigida do segurado, nos termos do artigo 33 da Circular Susep 256/2004.

Quebra da boa-fé

Para o ministro, o fato de o serviço de reparação ter sido concluído após 240 dias 
do acidente, em prazo “significativamente superior ao determinado pela Susep”, 
evidencia o “total desprezo” da seguradora pelo “sistema normativo de consumo 
e pelo princípio da boa-fé, importante vetor do sistema contratual brasileiro”.

Segundo o relator, “o desgaste da recorrente não ficou limitado à simples privação 
do bem e à espera do cumprimento voluntário da obrigação da seguradora”. 
Para ele, ficaram devidamente caracterizadas a frustração do interesse legítimo 
do consumidor e a conduta ilícita da recorrida, “suficientes para lastrear a 
condenação ao pagamento de reparação moral”.

Com esses argumentos, a turma restabeleceu a sentença e reconheceu a obrigação 
da seguradora de indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 15 mil, 
devidamente corrigidos.

Leia o voto do relator.

DECISÃO 
20/09/2016 08:41 

6. Demora na notificação do sinistro não acarreta 
perda do seguro de forma automática Em decisão unânime, 
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso de uma 
seguradora contra decisão que determinou o pagamento de indenização por 
roubo de automóvel que só foi comunicado três dias depois.

O caso aconteceu em São Paulo, após o anúncio da venda do carro pela internet. Um 
assaltante, apresentando-se como interessado no veículo, rendeu o proprietário, 
anunciou o roubo e fez ameaças de que voltaria para matar a família do vendedor 
caso ele acionasse a polícia.

De acordo com o processo, o proprietário do veículo, temendo represálias, retirou 
a família de casa, para só então fazer o boletim de ocorrência do assalto, o que 
levou três dias. Ao acionar o seguro, entretanto, foi surpreendido com a negativa 
da indenização.

Para a seguradora, houve a perda do direito à indenização por descumprimento 
da norma do artigo 771 do Código Civil, que impõe a ciência imediata do fato ao 
segurador, a fim de que possa tomar as providências cabíveis para minorar as 
consequências.

Atitude razoável
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O relator do recurso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, reconheceu que cabe ao 
segurado comunicar prontamente à seguradora a ocorrência do sinistro, já que 
isso possibilita à companhia adotar medidas que possam amenizar os prejuízos 
da realização do risco, bem como a sua propagação, mas destacou que não é em 
qualquer hipótese que a falta de notificação imediata acarreta a perda do direito 
à indenização.

“Deve ser imputada ao segurado uma omissão dolosa, que beire a má-fé, ou culpa 
grave que prejudique de forma desproporcional a atuação da seguradora, que 
não poderá se beneficiar, concretamente, da redução dos prejuízos indenizáveis 
com possíveis medidas de salvamento, de preservação e de minimização das 
consequências”, disse o ministro.

Para o relator, diante das ameaças sofridas, não seria razoável exigir do segurado 
outro comportamento, pois havia risco para ele e sua família.

“Não houve nenhum conluio entre os agentes ativo e passivo do episódio 
criminoso, tampouco vontade deliberada de fraudar o contrato de seguro ou 
de piorar os efeitos decorrentes do sinistro, em detrimento dos interesses da 
seguradora”, afirmou o ministro.

DECISÃO 
15/09/2016 10:47 

7. Terceira Seção aprova súmula sobre crime de roubo 
Os ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovaram 
nesta quarta-feira (14) uma súmula conceituando o crime de roubo em situações 
nas quais a posse do objeto roubado foi mantida por pouco tempo.

O enunciado aprovado é a Súmula 582, oriunda do projeto 1.114, que teve por base 
um recurso julgado sob o rito dos repetitivos. O projeto de súmula foi relatado 
pelo ministro Sebastião Reis Júnior.

O texto aprovado diz o seguinte:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante 
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida 
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo 
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Segundo os ministros da seção, a definição auxilia os magistrados no julgamento 
de casos em que se discute o crime de roubo consumado e a tentativa de roubo, já 
que as penas são diferentes em cada caso. Nos casos analisados para a definição 
da súmula, os ministros definiram que o crime é consumado.

A tese foi definida inicialmente no julgamento do REsp 1.499.050, sob o rito dos 
repetitivos, em novembro de 2015.
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DECISÃO 
05/09/2016 08:49 

8. Homem que matou ex-mulher deve 
ressarcir INSS pela pensão paga aos filhos  
O agente que praticou ato ilícito do qual resultou a morte de segurado deve 
ressarcir as despesas com o pagamento do benefício previdenciário. Com base 
nesse entendimento, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso especial de um homem condenado por matar a ex-mulher.

Na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ajuizou ação regressiva 
previdenciária para obter ressarcimento das despesas relativas ao benefício 
de pensão por morte que fora concedido aos filhos da segurada em razão do 
homicídio.

Na sentença, o homem foi condenado a devolver 20% dos valores pagos pelo 
INSS, com correção monetária. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) determinou que o ressarcimento fosse integral, “por não estar comprovada 
a corresponsabilidade do Estado em adotar medidas protetivas à mulher sujeita 
à violência doméstica”.

Relações de trabalho

No STJ, a defesa sustentou que não haveria previsão legal para ação regressiva 
previdenciária em caso de homicídio ou quaisquer eventos danosos não 
vinculados a relações de trabalho.

O relator do caso, ministro Humberto Martins, explicou que o INSS tem legitimidade 
e interesse para pedir o ressarcimento de despesas decorrentes da concessão de 
benefício previdenciário aos dependentes do segurado.

Isso porque “o benefício é devido pela autarquia previdenciária aos filhos da 
vítima em razão da comprovada relação de dependência e das contribuições 
previdenciárias recolhidas pela segurada”.

Segundo ele, o direito de regresso do INSS é assegurado nos artigos 120 e 121 da 
Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), que autorizam o ajuizamento 
de ação regressiva contra a empresa empregadora que causa dano ao instituto 
previdenciário em razão de condutas negligentes.

Qualquer pessoa

Contudo, Humberto Martins considerou que os dispositivos devem ser 
interpretados com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que obrigam 
qualquer pessoa a reparar o dano causado a outrem.

“Restringir as hipóteses de ressarcimento ao INSS somente às hipóteses estritas 
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de incapacidade ou morte por acidente do trabalho nas quais há culpa do 
empregador induziria à negativa de vigência dos dispositivos do Código Civil”, 
defendeu o ministro.

Dessa forma, disse Humberto Martins, fica claro que, apesar de o regramento 
fazer menção específica aos acidentes de trabalho, “é a origem em uma conduta 
ilegal que possibilita o direito de ressarcimento da autarquia previdenciária”.  
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