
Edição 01 | Ano I 

Publicação do VGP Advogados

www.vgplaw.com.br

FO
TO

: S
H

U
T

T
E
R

S
TO

C
K

Caderno de Direito Cível Corporativo e

das Relações Empresariais



Editorial

CADERNO DE DIREITO CÍVEL CORPORATIVO E RELAÇÕES EMPRESARIAIS

É UMA PUBLICAÇÃO DO VERNALHA GUIMARÃES & PEREIRA ADVOGADOS

EDIÇÃO 01 | ANO I | JULHO DE 2017

© VGP Advogados 2017 - Todos os direitos reservados

DIREÇÃO GERAL

Luiz Fernando Casagrande Pereira

Fernando Vernalha Guimarães

DESENVOLVIMENTO E SELEÇÃO DE CONTEÚDO

Luciano Vernalha Guimarães

Ana Karina Francisco

Caio Pockrandt Gregorio da Silva

Karen Silva Pereira

Larissa Caxambú de Almeida

Lorena Fadel

Luciana Carneiro de Lara

Marco Antônio Martins

Monica Mine Yao

Murilo Alves Pereira Pita

Sandra Palerma Cordeiro

Wyvianne Rech

Cível Corporativo VGP

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Luiz André Velasques

Carlos Eduardo Araujo 

Nicole Wibe 

Pamella Biernaski

Comunicação & Marketing VGP

IMAGENS

Shutterstock, Inc. ®

Bancos de imagens gratuitos

www.vgplaw.com.br

Para receber o informativo, enviar sugestões e contribuições ou ainda contatar-nos, basta 

enviar um e-mail para comunicacao@vgplaw.com.br.



Apresentação

O Departamento Cível Corporativo do VGP com vistas a proporcionar melhor compreensão dos temas 

empresariais discutidos e julgados diariamente nos Tribunais de Justiça dos Estados, bem como no 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, apresenta o Caderno de Direito Cível Corporativo e 

das Relações Empresariais. 

 A relevância do estudo e aprimoramento constante das principais teses de interesse do meio empresarial 

está justamente na dinâmica que não só os Tribunais impõem aos operadores do Direito, mas também as 

próprias relações sociais e de mercado. Relações essas que fundamentam as principais modificações dos 

entendimentos jurisprudenciais. 

Diante desse cenário, e com o intuito de manter advogados e demais leitores interessados cientes dos mais 

recentes entendimentos manifestados pelos Tribunais, o periódico do Departamento Cível Corporativo 

trará as principais notícias e julgamentos realizados afetos ao tema, assim como alterações legislativas rele-

vantes e também algumas orientações objetivas do escritório em relação a alguns desses assuntos.

Assim, esta primeira edição do Caderno de Direito Cível Corporativo e das Relações Empresariais será com-

posta de algumas notícias relacionadas à responsabilidade civil, obrigações contratuais, direito do consumi-

dor e direito possessório. Além disso, ao final deste periódico, são colacionadas três ementas de julgamen-

tos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça referentes aos temas e notícias expostos. 

O Caderno de Direito Cível Corporativo e das Relações Empresariais terá periodicidade bimestral e ao final 

do ano contará com uma edição especial, que conterá uma compilação das decisões e dos julgamentos 

relevantes apresentados no decorrer do ano.

Departamento Cível Corporativo VGP
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Notícias

Por decisão unânime, o STJ afastou condenação de R$ 

400 mil por dano moral em caso de resilição prematu-

ra de contrato. No caso, o Tribunal de origem havia 

concluído que a extinção prematura do contrato, por si 

só, teria causado dano ao patrimônio imaterial da 

empresa. Concedeu R$ 400 mil por dano moral em 

favor da empresa que teve contrato de publicidade 

extinto.

A empresa ajuizou ação alegando rompimento unila-

teral de contrato de publicidade, que teria frustrado 

suas expectativas de lucro e causado prejuízos relati-

vos à parte do contrato que deixou de ser cumprida, 

além dos gastos envolvidos na produção do material 

publicitário que seria exibido.

Dentre as alegações da empresa, constou que, em virtu-

de da resilição do negócio, surgiram reportagens na 

imprensa local denegrindo sua imagem, o que levou à 

rescisão de outros contratos. O relator do recurso, o 

ministro Moura Ribeiro, asseverou que a simples resili-

ção do contrato, a exemplo do que ocorre com o mero 

inadimplemento contratual, não é suficiente para carac-

terizar danos morais.

Embora o Tribunal de origem tenha utilizado as regras 

protetivas do código consumerista para caracterização 

do ato ilícito que ensejou a responsabilidade civil discuti-

da, o STJ afastou sua aplicação.▲

SIMPLES RESILIÇÃO CONTRATUAL NÃO É SUFICIENTE

PARA CARACTERIZAR DANOS MORAIS
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FONTE: MIGALHAS 
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Uma agência de turismo foi condenada ao pagamento 

de danos morais a dois clientes, em razão da falta de 

informação aos passageiros quanto à necessidade de 

visto internacional para o país onde fariam conexão de 

voo.

Ao decidir o caso, a Terceira Turma do Superior Tribu-

nal de Justiça equiparou o ato a um serviço defeituoso, 

conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor 

em seu artigo 14. Como em todas as relações de con-

sumo, os fornecedores de produtos ou serviços devem 

prestar informações claras e precisas aos consumido-

res, além de enfatizar situações especiais ou advertên-

cias acerca de circunstâncias de risco que possam 

surgir.

No caso, entendeu-se pela necessidade de informar o 

consumidor quanto à exigência de obtenção de visto 

de trânsito para hipótese de conexão internacional por 

parte de empresa que emite as passagens aéreas.

No voto, o relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseveri-

no, destacou que a escolha não foi feita pela internet 

de forma automatizada, já que um preposto da 

empresa aconselhou diretamente os consumidores, 

inclusive com dicas sobre a reserva de assentos e paga-

mento de taxas de embarque. Esses detalhes, segundo 

o magistrado, comprovam que a agência de viagens teve 

todas as oportunidades para informar adequadamente 

os consumidores acerca da necessidade do visto cana-

dense.

Logo, “restando claro que a opção pelo trecho de retor-

no, com conexão internacional, teve participação direta 

do preposto da agência de viagens demandada, deveria 

ele, nesse momento, ter advertido os demandantes das 

exigências especiais para a emissão do bilhete de retor-

no”, resumiu o ministro.

Informações insuficientes ou inadequadas tornam o 

serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo 

fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de 

reparar os danos causados aos consumidores (Recurso 

Especial nº 1.562.700).▲

RESPONSABILIDADE DAS AGÊNCIAS DE TURISMO PELA

FALTA DE INFORMAÇÕES QUANTO AO VISTO
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Em julgamento de recurso representativo de contro-

vérsia, reafirmou a 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, o entendimento de que a cobrança de juros 

capitalizados nos contratos de mútuo somente é per-

mitida quando houver expressa pactuação. Assim, os 

bancos somente poderão praticar a aplicação de juros 

sobre juros se houver expressa previsão contratual.

Em 2015 a mesma seção já havia decidido sobre possi-

bilidade de capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual, desde que previamente pactuada 

entre as partes, entendimento este sedimentado com 

a edição da súmula 539:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” 

Em seu relatório, o ministro relator Marco Buzzi reforçou 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos bancários (súmula 297/STJ) e fundamen-

tou: “A incidência da capitalização de juros, em qualquer 

periodicidade — na hipótese, a anual — não é automáti-

ca, devendo ser expressamente pactuada, visto que, 

ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência 

do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo 

sequer previsto contratualmente”. 

A tese deverá ser aplicada aos demais processos sobre a 

questão que tramitam no país sobre o tema.

A exceção que ainda está sendo discutida no STJ são os 

financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH) que utilizam a Tabela Price. No REsp 951.894, afeta-

do como recurso repetitivo, a Corte Especial vai decidir 

sobre a existência ou não da capitalização de juros na 

própria fórmula matemática da Tabela Price.▲

PREVISÃO CONTRATUAL É EXIGIDA PARA CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS EM QUALQUER PERIODICIDADE
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FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Previs%C3%A3o-contratual-%C3%A9-exigida-

para-capitaliza%C3%A7%C3%A3o-de-juros-em-qualquer-periodicidade



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mais uma vez considerou que não existe o dano moral presumido para as pessoas 

jurídicas, devendo ser produzidas provas para que se faça jus à indenização.

A demanda que originou a decisão tratava de reparação por danos morais e materiais (lucros cessantes e danos emer-

gentes), decorrente de contrato formalizado oralmente entre duas empresas, no qual houve a mudança unilateral 

sobre a exigência de pagamento antecipado pelas mercadorias. Neste caso, não restou provado qualquer dano que 

ultrapassasse a esfera patrimonial, o que ensejou a mudança do acórdão recorrido para afastar a condenação por 

danos morais.

Segundo o entendimento, é necessário que a empresa afetada comprove os danos a sua honra objetiva, os quais 

serão analisadas de acordo com o caso concreto, inexistindo, neste caso o dano moral in re ipsa (dano moral presumi-

do).

A relatora do recurso, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que “a jurisprudência majoritária brasileira entende que a 

pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva, que compreende 

sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional. (...) não se deve admitir que o 

dano moral se pessoa jurídica seja configura in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo sofri-

do”.

Deste modo, a pessoa jurídica deve provar o dano sofrido em sua honra objetiva, caso em que haverá indenização. A 

Súmula 227 do c. STJ já previa que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. O fato agora é que deverá haver prova 

deste dano.▲

IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL PRESUMIDO NO CASO

DE PREJUÍZO À IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Danos-morais-%C3%A0-pessoa-

jur%C3%ADdica-exigem-prova-de-preju%C3%ADzo-%C3%A0-imagem
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE 

COOPERATIVA E COOPERADA NÃO É PRESUMIDA

VGP ADVOGADOS   |   05       

A responsabilização solidária entre cooperativas centrais e ban-

cos cooperativos com a cooperada local não pode ser presumida 

segundo o entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, que afirma não haver legislação vigente que estabeleça 

esse tipo de responsabilização.

Após diferenciar o papel de cada instituição, a Corte Especial 

excluiu a responsabilização solidária do Bancoob (banco coope-

rativo) e da Cecremge (cooperativa central) por atos praticados 

pela Creditec, cooperada singular do interior de Minas Gerais que 

foi liquidada após ficar sem dinheiro para cobrir os depósitos dos 

correntistas.

A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que 

a responsabilização solidária não ocorre por dois motivos: a coo-

perativa central atuou nos limites de suas atribuições legais e 

regulamentares; e não há na legislação em vigor referente às 

cooperativas de crédito nenhuma disposição que atribua às coo-

perativas centrais qualquer responsabilidade solidária por even-

tuais prejuízos causados pelas cooperativas singulares. A Ministra 

ressaltou que os serviços fornecidos pelo banco à Creditec, inclu-

indo cheques com sua marca, não são suficientes para configurar 

a solidariedade.

No caso analisado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

responsabilizou todas as entidades envolvidas por entender que 

haveria hierarquia entre elas, e que as centrais deveriam arcar 

com as dívidas de sua suposta filial.▲

VGP ADVOGADOS   |   09

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias

/Not%C3%ADcias/Responsabilidade-solid%C3%A1ria-de-cooperativa-de-

cr%C3%A9dito-com-cooperada-n%C3%A3o-pode-ser-presumida



É LÍCITO COMPARAR PRODUTOS COM CONCORRENTES EM PEÇA PUBLICITÁRIA

Por decisão unânime, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela licitude da veiculação de publicidade 

comparativa, desde que realizada com propósito informativo e em benefício do consumidor. 

No caso em análise, o STJ negou pedido de reconhecimento de uso indevido da marca de pilhas Duracell em materiais 

publicitários e informativos veiculados pela empresa Spectrum Brands Brasil Indústria e Comércio de Bens de Consu-

mo Ltda., detentora da marca de baterias Rayovac. Em seu voto, a ministra relatora Nancy Andrighi salientou que: “a 

publicidade comparativa, sob o enfoque consumerista, serve para maximizar a circulação de informações, em benefí-

cio da liberdade de escolha, e contribuir para o funcionamento adequado da livre concorrência, princípio geral da ativi-

dade econômica elencado no art. 170, IV, da Cf⁄88”.

Confirmando a decisão explanada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a relatora concluiu que na publicidade 

veiculada não se verificou a prática de atos de concorrência desleal, tampouco de atos que tenham denegrido a marca 

ou a imagem da empresa concorrente.▲

FONTE: CONJUR 

http://www.conjur.com.br/2017-jun-18/licito-comparar-produtos-concorrentes-anuncio 

10   |   CADERNO DE DIREITO CÍVEL CORPORATIVO E DAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS



Em recente decisão, o STJ entendeu que a hipótese de 

responsabilização subsidiária dos sócios para a quita-

ção de obrigações assumidas pela pessoa jurídica não 

se aplica ao caso de associações civis sem fins lucrati-

vos.

Nos termos do voto da Ministra Nancy Andrighi, a regra 

prevista no Código Civil foi pensada especificamente 

para as sociedades empresariais, de modo a estabele-

cer a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas 

dívidas contraídas pela sociedade. 

Segundo a relatora, o conceito não pode ser estendido 

às associações civis, já que estas são criadas para fim 

específico e têm características diferentes das socieda-

des simples (empresas). Isto porque, as associações 

civis são caracterizadas pela união de pessoas que se 

organizam para a execução de atividades sem fins 

lucrativos, inexistindo qualquer tipo de obrigações recí-

procas entre os associados.

Além disso, a relatora salienta que mesmo que fosse 

aceita a tese de aplicação da desconsideração da perso-

nalidade jurídica da associação, pouco efeito prático a 

medida teria, já que os associados não mantêm qual-

quer vínculo jurídico entre si, por força do artigo 53 do 

Código Civil.▲

RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS NÃO SE 

APLICA À ASSOCIAÇÃO CIVIL

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/PXCYRW

VGP ADVOGADOS   |   11



CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOMENTE SE

CONSOLIDA APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO

De acordo com a Terceira Turma do STJ, o aperfeiçoamento do contrato de alienação fiduciária somente se concretiza 

com a efetiva entrega do bem ao consumidor final. O entendimento foi acolhido no julgamento do Recurso Especial 

1.513.190/DF, no qual uma concessionária de veículos vendeu dois carros para uma agência, mas recebeu os paga-

mentos em cheques sem fundos.

Embora a concessionária tenha cancelado as notas fiscais de venda e não tenha ocorrido a tradição, tomou conheci-

mento de que a agência já havia alienado os veículos a terceiros. Os veículos foram financiados por instituições bancá-

rias distintas, em alienação fiduciária.

A concessionária pediu que fosse declarada a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre ela e a agência 

em razão do dolo na emissão de cheques sem fundos. Os bancos apresentaram oposição, pedindo a declaração de 

propriedade dos veículos financiados.

Todavia, nos termos do voto do Ministro Relator, o contrato de alienação fiduciária é “essencialmente vinculado à sua 

finalidade”. Nesse caso, a finalidade é a aquisição de veículo novo pelos consumidores. Entretanto, apesar de o capital 

ter sido disponibilizado pelos bancos à agência, os veículos jamais chegaram às mãos dos clientes, sendo inválido o 

contrato de alienação fiduciária.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Contrato-de-aliena%C3%A7%C3%A3o-

fiduci%C3%A1ria-s%C3%B3-se-consolida-ap%C3%B3s-entrega-dos-ve%C3%ADculos
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EMBARAÇOS NA POSSE DE IMÓVEL PRECISAM DE ELEMENTOS CONCRETOS

PARA CARACTERIZAR TURBAÇÃO OU ESBULHO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou em 

maio/2017 uma ação ajuizada por um agricultor que 

havia firmado contrato de compra e venda de imóvel e 

que pretendia a autorização do Judiciário para suspen-

der o pagamento das parcelas vincendas, previstas 

contratualmente, em razão da existência de outra ação 

possessória que discutia a propriedade do bem. O 

fundamento do autor da ação seria uma cláusula con-

tratual que previa a possibilidade de suspensão dos 

pagamentos em caso de esbulho e turbação. 

A Terceira Turma do STJ negou provimento ao recurso 

do autor por entender que a existência de uma ação 

judicial que discute a posse da área, bem como uma 

liminar de reintegração de posse, não são, por si só, 

elementos suficientes para caracterizar a turbação de 

posse e, por consequência, não são suficientes para 

justificar o não adimplemento contratual. 

Entendeu o STJ ser inviável admitir a configuração do 

ato turbador da posse, ou mesmo a diminuição do 

uso, gozo ou disposição do bem no caso em comento, 

pois o então recorrente foi mantido na posse do imó-

vel (ainda que por liminar em embargos de terceiro). 

Desta forma, inexistindo o esbulho ou a turbação na 

posse do agricultor não seria possível afastar a respon-

sabilidade pelo adimplemento contratual.  

Com a decisão, o STJ manteve o acórdão do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (TJMT) que não reconheceu a 

turbação à posse. O TJMT havia reconhecido a inadim-

plência do agricultor e, em consequência, possibilitou 

a rescisão do contrato de compra e venda da fazenda e 

a reintegração da posse em favor dos vendedores.▲

a existência de ação possessória não pode ser caracterizada como esbulho ou turbação

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/Embaraços-na-posse-de-imóvel-precisam-de-elementos-

concretos-para-caracterizar-turbação-ou-esbulho
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Jurisprudência

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CON-

TROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES  DO  CPC 

2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BAN-

CÁRIOS - PROCEDÊNCIA  DA DEMANDA ANTE A 

ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - IN-

SURGÊNCIA  DA  CASA  BANCÁRIA  VOLTADA  À PRE-

TENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO  DE  JU-

ROS.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1  A  cobrança  de  juros  capitalizados  nos contra-

tos de mútuo é permitida quando houver expressa 

pactuação.

2.  Caso  concreto:

 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da pre-

missa  firmada no acórdão atacado acerca da ausên-

cia de pactuação do   encargo   capitalização  de  juros  

em  qualquer  periodicidade demandaria a reanálise 

de matéria fática e dos termos dos contratos, provi-

dências   vedadas  nesta  esfera  recursal  extraordi-

nária,  em virtude  dos  óbices  contidos  nos  Enunci-

ados  5  e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2  Relativamente  aos  pactos  não  exibidos,  verifi-

ca-se  ter  o Tribunal  a  quo  determinado a sua apre-

sentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado 

de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo  

qual  lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 

359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como 

verdadeiros os fatos que a  autora  pretendia  provar 

com a referida documentação, qual seja, não pactua-

ção dos encargos cobrados.

2.3  Segundo  a  jurisprudência  do  Superior Tribunal 

de Justiça, é possível  tanto  a  compensação  de  cré-

ditos  quanto a devolução da quantia paga indevida-

mente, independentemente de comprovação de erro 

no  pagamento,  em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 

322/STJ.

2.4  Embargos  de  declaração  manifestados com no-

tório propósito de prequestionamento  não  tem  ca-

ráter  protelatório.  Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara 

afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(Resp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).
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RECURSO ESPECIAL.  DIREITO MARCÁRIO, CON-

CORRENCIAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABSTENÇÃO 

DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUES-

TIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282⁄STF. PUBLICIDADE 

COMPARATIVA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 

PONDERAÇÃO ENTRE OS INTERESSES DO TITULAR DA 

MARCA COMPARADA E OS DO PÚBLICO CONSUMIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE NÃO DESTOAM DAS PREMISSAS LEGAIS 

E TEÓRICAS ORA FIXADAS.

1- Ação ajuizada em 31⁄3⁄2010. Recurso especial inter-

posto em 17⁄12⁄2013 e atribuído ao Gabinete em 

25⁄8⁄2016.

2- O propósito recursal é definir se a estratégia de mar-

keting utilizada pela recorrida, baseada em publicida-

de comparativa, violou direito marcário titulado pelas 

recorrentes.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 

indicados como violados impede, quanto às normas 

por eles veiculadas, o conhecimento do recurso espe-

cial.

4- A publicidade comparativa pode ser definida como 

método ou técnica de confronto empregado para 

enaltecer as qualidades ou o preço de produtos ou 

serviços anunciados em relação a produtos ou servi-

ços de um ou mais concorrentes, explícita ou implicita-

mente, com o objetivo de diminuir o poder de atração 

da concorrência frente ao público consumidor.

5- A despeito da ausência de abordagem legal específi-

ca acerca da matéria, a publicidade comparativa é acei-

ta pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que obser-

vadas determinadas regras e princípios concernentes 

ao direito do consumidor, ao direito marcário e ao direi-

to concorrencial, sendo vedada a veiculação de propa-

ganda comercial enganosa ou abusiva, que denigra a 

imagem da marca comparada, que configure concor-

rência desleal ou que cause confusão no consumidor. 

Precedentes.

6- Na hipótese dos autos, conforme as premissas fáti-

cas assentadas pelo juízo de origem – soberano no exa-

me do acervo probatório –, verifica-se que a publicida-

de comparativa veiculada pela recorrida não violou os 

ditames da boa-fé, foi realizada com propósito informa-

tivo e em benefício do consumidor, não tendo sido cons-

tatada a prática de atos de concorrência desleal, tam-

pouco de atos que tenham denegrido a marca ou a ima-

gem dos produtos das recorrentes.

7- Recurso especial não provido. 

(STJ – Resp nº 1.668.550 – RJ 014/0106347-0, Rel: Ministra Nancy 

Andrighi, órgão julgador T3 – Terceira Turma, julgado em 23/05/2017, 

DJe: 26/05/2017).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE 

DIREITOS POSSESSÓRIOS COM OUTORGA DE DO-

MÍNIO. ADITIVO CONTRATUAL QUE PREVÊ A SUS-

PENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS 

QUANDO CONFIGURADO ESBULHO OU TURBAÇÃO DA 

POSSE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CESSIONÁRIO QUE 

PERMA

1. Ação ajuizada em 05/05/2008. Recurso especial 

atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: 

CPC/73

2. O propósito recursal é determinar se está configurada 

a turbação na posse do recorrente, hábil a autorizar a sus-

pensão dos pagamentos das parcelas vincendas - previs-

ta em aditivo contratual -, afastando, consequentemente, 

a rescisão do contrato firmado entre as partes e a reinte-

gração de posse aos recorridos.

3. Na hipótese dos autos, inviável se admitir a configuração 

de ato turbador, não se constatando embaraço no 

exercício da posse, tampouco diminuição do uso, gozo, efi-

cácia ou disposição do bem. Mantido o recorrente na pos-

se do imóvel, ainda que por meio de liminar em embargos 

de terceiro, não há como se considerar a existência de qual-

quer interferência negativa na consecução dos fins sociais 

e econômicos do imóvel.

4. O recorrente permanece na área - por vários anos - sem 

adimplir com o restante da contraprestação ajustada com 

os recorridos que, indubitavelmente, fazem jus à rescisão 

contratual e à indenização decorrente do uso do imóvel.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido. 

(STJ – Resp nº 1.460.951 – MT 2014/0139352-2, Rel: Ministra Nancy Andrig-

hi, órgão julgador T3 – Terceira Turma, julgado em 04/05/2017, DJe: 

16/05/2017). 
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