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Apresentação

O Departamento de 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 segunda 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, direito sucessório e de família. Além disso, ao final deste periódico, são colacionadas três ementas de 

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

O Caderno de Direito Cível Corporativo e das Relações Empresariais terá periodicidade trimestral 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. Para receber o informativo, enviar sugestões e contribuições 

ou ainda nos contatar basta enviar e-mail para direito.civel@vgplaw.com.br.

Departamento Cível Corporativo VGP



Sumário

►  Notícias  PÁG. 05 

Falta de prévia intimação justifica anular declaração de prescrição intercorrente

Possibilidade de penhora sobre o exercício do usufruto

Família receberá indenização por morte acidental de segurado após cirurgia bariátrica

Demora na comunicação de extravio de cartão de crédito imputa a responsabilidade dos prejuízos ao consumidor

Terceira Turma reconhece validade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão

Cobrança de peça alvo de recall por carro ter sido blindado em outro local não é possível

É válido testamento que cumpre vontade do falecido mesmo na falta de formalidades legais

A morte do adotante antes do ajuizamento da ação não impede a adoção

STJ assegura a casal homoafetivo a guarda de bebê encontrado em caixa de papelão no Ceará

Fraude realizada por terceiro dentro estabelecimento comercial não exime a responsabilidade do fabricante

Alterações societárias que reduzem a participação de sócios minoritários geram o dever de indenizar

► Jurisprudência  PÁG. 15

 



Notícias

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

em recente julgamento no Recurso Especial nº 

1628094/TO firmou posicionamento sobre a necessi-

dade de intimação prévia do credor para que seja pos-

sível o reconhecimento e declaração da prescrição 

intercorrente.

O recurso mencionado teve como origem um proces-

so de execução de título extrajudicial proposto pela 

Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A., em 

virtude do não pagamento de cheque de mais de dois 

milhões de reais. A ação foi declarada prescrita em 

primeira e segunda instâncias, sob o fundamento de 

que a empresa deixou o processo arquivado por mais 

de seis anos e não indicou bens passíveis de penhora, 

o que gerou a prescrição intercorrente. 

A Relatora do Recurso Especial, Ministra Nancy Andrig-

hi, enfatizou em seu voto que o Código de Processo 

Civil (CPC) de 2015 estabelece que a suspensão da 

execução tem prazo máximo de um ano, nos casos em 

que o executado não possui bens penhoráveis. Trans-

corrido esse prazo começa a correr o prazo da prescri

FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO JUSTIFICA ANULAR

DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

VGP ADVOGADOS   |   05       

FONTE: MIGALHAS 

https://goo.gl/mzxet7

ção intercorrente, que pode ser reconhecida de ofício 

pelo juiz, depois de ouvidas as partes. Ainda, ressaltou 

a Ministra que, no âmbito jurisprudencial, mesmo 

antes do CPC de 2015, a Terceira Turma já firmou 

entendimento que, em respeito ao contraditório, o 

Judiciário deve garantir a prévia intimação do credor 

também nas hipóteses de declaração de ofício da pres-

crição intercorrente.

No caso julgado (Resp nº 1628094/TO), ao analisar a 

data de suspensão da execução e das decisões proferi-

das pelo Tribunal de Justiça do Estado, a Ministra apon-

tou que, em tese, teria ocorrido a prescrição intercor-

rente da ação de execução. Contudo, como os recor-

rentes não foram previamente intimados, a fim de 

que, no exercício regular do contraditório, tivessem a 

oportunidade de comprovar a eventual existência de 

fatos impeditivos à incidência da prescrição, a senten-

ça foi anulada e a prescrição afastada.▲
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POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O EXERCÍCIO DO USUFRUTO

Segundo julgado de agosto de 2017 (AgInt no REsp 1662963/SP, confirmando orientação anterior), 

o STJ reconheceu a possibilidade de a penhora recair sobre o exercício do direito de usufruto. A 

orientação é que o usufruto não é penhorável, mas os frutos são: "Os frutos são penhoráveis; o 

usufruto não" (REsp 242.031/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 29.3.2014.

A lógica jurídica aqui é que o usufruto é inacessível; entretanto o seu exercício pode ser transferido a 

título gratuito ou oneroso (art. 1.393 – CC). Logo, este exercício, tendo expressão econômica, pode 

ser objeto de penhora. O que será constrito nestes casos não é o usufruto em si, mas os frutos e 

rendimentos deste direito.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1662963&&

b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acertadamente decidiu por atribuir excepcionalmente a responsabilidade 

solidária pelo pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida ao estipulante e à corretora de 

seguros, quando é criada uma legítima expectativa aos segurados, ante a existência de grupo econômico.

O caso concreto versava sobre relação contratual de um funcionário do Banco Citibank que aderiu ao seguro de vida 

e acidentes pessoais e coletivos da Citibank Seguros, venda esta intermediada pela Citibank Corretora de Seguros, 

sendo que em 2008 houve a mudança de seguradora.

Nessa situação, foi aplicada a teoria da aparência, pois a relação entre a instituição financeira, a corretora de seguros 

ea própria seguradora constituíram uma cadeia de fornecedores, o que gerou para o segurando uma legítima 

expectativa de que estava, na realidade, contratando com todas elas. 

Assim, de forma excepcional é possível “atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização 

securitária (...). Nesse contexto, aplica-se também o seguinte precedente, segundo o qual "(...) a oferta de seguro de 

vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica 

responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp nº 1.300.116/SP, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).

Ainda, afirmou o relator: “Logo, como bem concluíram as instâncias ordinárias, a estipulante (instituição financeira) e 

sua corretora de seguros não se comportaram como meras intermediárias do negócio jurídico, visto que criaram no 

consumidor a legítima expectativa de que estava também contratando com elas”.  ▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/ChBbew 

FAMÍLIA RECEBERÁ INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL

DE SEGURADO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
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Em decisão unânime, a 1ª Turma Recursal do TJDFT 

negou provimento ao recurso interposto pelo 

consumidor que ajuizou ação indenizatória em face 

de instituição financeira. Com isso, confirmou a 

sentença do 1º Juizado Especial Cível de Santa Maria 

que julgou improcedente pedido de indenização 

diante da utilização de cartão de crédito extraviado 

sem que a instituição financeira fosse informada da 

situação.

Restou comprovado que o cartão de crédito de 

titularidade do autor foi extraviado no dia 11/07/2016, 

e posteriormente utilizado por terceiro estelionatário 

para realizar compras no valor de R$ 4.235,02. 

Contudo, o registro de ocorrência policial pelo 

consumidor só ocorreu no dia 08/08/2016, não 

havendo até então nenhuma comunicação do fato à 

administradora do cartão. "Apesar de afirmar que o 

cartão foi “esquecido” desde 11/07/2016 no 

estabelecimento da primeira ré, não há qualquer 

prova a respeito, de modo a imputar responsabilidade 

à empresa", registrou a juíza originária. A magistrada 

também consignou que, "de fato, o consumidor não é 

responsável pelas despesas contraídas por terceiro 

estelionatário, quando formula comunicação de 

extravio em prazo razoável. Mas, na hipótese, o prazo 

não foi nada razoável (quase trinta dias após o 

extravio) e não houve formalização da comunicação à 

administradora do cartão". Ela lembra, ainda, que "ao 

contratar serviços de cartão de crédito, o consumidor 

é exaustivamente cientificado acerca dos deveres de 

guarda e cautela do plástico, assim como a 

necessidade de manter o sigilo da senha".

A julgadora concluiu afirmando que o Autor foi 

negligente, pois além de confessar ter esquecido o 

cartão, alega que somente percebeu sua falta quase 

trinta dias depois, nenhuma providência tendo sido 

tomada de imediato para evitar a ação de terceiros 

fraudadores. O autor recorreu da sentença, mas o 

Colegiado ratificou o entendimento da juíza, 

registrando que "diante da negligência do recorrente 

não há que se falar em inexigibilidade do débito". Em 

relação aos alegados danos morais, a Turma concluiu 

que "a legítima inscrição do nome do consumidor nos 

serviços de proteção ao crédito não dá ensejo à 

indenização por dano moral", mantendo, portanto, a 

sentença pelos próprios fundamentos.▲

DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE 

EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

IMPUTA A RESPONSABILIDADE DOS 

PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR

FONTE: AMBITO

https://goo.gl/pXWMEX
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TERCEIRA TURMA RECONHECE VALIDADE DE CLÁUSULA

DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão unânime, reconheceu a validade da cláusula de elei-

ção de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. O caso envolveu uma ação de rescisão de contrato 

particular de compromisso de compra e venda de imóvel, com pedido de indenização por danos materiais e morais, 

em razão de clandestinidade do loteamento e outras irregularidades.

O tribunal de origem entendeu ser nula a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão e destacou o nítido cará-

ter consumerista da relação entre as partes. Em julgamento na Corte Superior, a relatora, ministra Nancy Andrighi, 

destacou que a jurisprudência da corte entende que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão 

só pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao 

Poder Judiciário.

A situação de hipossuficiência deve ser demonstrada com dados concretos que revelem prejuízo processual para 

alguma das partes, mas, segundo a ministra, o acórdão de segunda instância apenas considerou a condição de consu-

midora para determinar sua hipossuficiência e afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro.

“O fato de se tratar de contrato de adesão não é suficiente, por si só, para modificar o foro contratualmente eleito, 

sendo imprescindível, portanto, que fique configurada a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário ou a 

hipossuficiência, o que não ocorreu”, concluiu a relatora.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/uyNd1i
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COBRANÇA DE PEÇA ALVO DE RECALL 

POR CARRO TER SIDO BLINDADO EM 

OUTRO LOCAL NÃO É POSSÍVEL

A 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo fixou a responsabilidade da 

concessionária por defeito em peça mesmo após o 

veículo ter sido blindado em prestador de serviços não 

credenciado/autorizado pela concessionária.

O Autor da ação teria adquirido um veículo BMW na 

concessionária em 13/06/11 e efetuado a blindagem 

em 30/06/11. Seis meses após a blindagem o carro 

teria apresentado falha ao acender no painel a luz de 

injeção eletrônica. Ao encaminhar o veículo à concessi-

onária o autor foi informado que teria perdido o direi-

to à garantia por ter efetuado a blindagem em oficina 

não autorizada/credenciada.

O autor submeteu o veículo ao reparo e ajuizou ação 

declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c 

pedido de inexigibilidade de título e tutela antecipada, 

tendo sido julgada improcedente pelo Juízo de origem 

e parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

O relator da apelação 0024506-20.2012.8.26.0002, 

desembargador Carlos Von Adamek, deu parcial provi-

mento ao recurso, ao ponderar que o defeito apresen-

tado pelo veículo teria sido reconhecido pela fabrican-

te do veículo em campanha de “recall” da fábrica.▲

FONTE: MIGALHAS

https://goo.gl/q2NGWE
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu que não há como considerar nulo um 

testamento pela falta de algumas formalidades 

fixadas em lei, quando a vontade do falecido foi 

completamente satisfeita com os procedimentos 

adotados.

O entendimento unânime foi proferido em um recurso 

originado em ação de nulidade de testamento, movida 

em razão do descumprimento, pelo testador, das 

regras específicas para confecção de testamento por 

pessoa cega. A sentença declarou nulo o testamento, 

porém, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

entendeu que não seria o caso de nulidade e o validou.

No STJ, o recorrente alegou que o testamento deveria 

ser considerado nulo, pois não atendeu a formalida

des essenciais: faltaram a assinatura na primeira folha 

e a confirmação, no próprio instrumento, de que o 

testador era cego, e não houve a dupla leitura do docu-

mento pelo tabelião e por uma das testemunhas.

De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy 

Andrighi, já há entendimento predominante no STJ 

acerca da preservação da declaração de vontade, 

mesmo diante da ausência de algum requisito formal. 

Em seu voto, a relatora afirmou que, tendo sido aten-

didos os pressupostos básicos da sucessão testamen-

tária (capacidade do testador, respeito aos limites do 

que pode dispor e legítima declaração de vontade), “a 

ausência de umas das formalidades exigidas por lei 

pode e deve ser colmatada para a preservação da 

vontade do testador, pois as regulações atinentes ao 

testamento têm por escopo único a preservação 

dessa vontade”.

Para a ministra, uma vez evidenciada a capacidade 

cognitiva do testador quanto ao fato de que o testa-

mento correspondia exatamente à sua manifestação 

de vontade, e ainda, lido o testamento pelo tabelião, 

não há como considerar nulo o testamento por terem 

sido desprezadas solenidades fixadas em lei, pois a 

finalidade delas “foi completamente satisfeita com os 

procedimentos adotados”.

Nancy Andrighi considerou que a vontade do testador 

ficou evidenciada por uma sucessão de atos. Por isso, 

acrescentou, “não há razão para, em preciosismo des-

provido de propósito, exigir o cumprimento de norma 

que já teve seu fim atendido”.▲

É VÁLIDO TESTAMENTO QUE CUMPRE 

VONTADE DO FALECIDO MESMO NA 

FALTA DE FORMALIDADES LEGAIS

FONTE: CONJUR 

https://goo.gl/3iSx8h
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A MORTE DO ADOTANTE ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO IMPEDE A 

ADOÇÃO

O STJ reverteu a decisão proferida pelo Tribunal de 

Minas Gerais, que julgou improcedente o pedido de 

adoção por parte do pai, já morto, reconhecendo ape-

nas o cabimento da adoção pela viúva, pois conside-

rou que não houve prova inequívoca da manifestação 

de vontade do falecido.  A existência de um relaciona-

mento filial entre o adotando e o adotante falecido foi 

o argumento principal para o provimento do pedido 

de adoção póstuma. 

O entendimento da Terceira Turma foi de que a ado-

tanda recebeu tratamento idêntico ao de filha por 

parte do falecido adotante durante sua vida, manifes-

tado não apenas no suporte material, mas também 

em sua plena inserção no núcleo familiar.

A relatora do recurso, Ministra Nancy Andrighi, expôs 

que “o direito brasileiro possibilita a adoção póstuma, nos 

termos do artigo 42, parágrafo 6º, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), na hipótese de óbito do adotante 

no curso do procedimento de adoção, e diante da consta-

tação de que ele manifestou, em vida, de forma inequívo-

ca, seu desejo de adotar”.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/xikPS4
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STJ ASSEGURA A CASAL HOMOAFETIVO A GUARDA DE BEBÊ

ENCONTRADO EM CAIXA DE PAPELÃO NO CEARÁ

Um casal que convive em união homoafetiva há 12 anos ingressou com pedido formal de adoção de um recém-

nascido, de apenas 17 dias, encontrado em frente à casa da mãe de um deles em uma caixa de papelão. Após acolhe-

rem a criança, eles procuraram a Polícia Civil para reportar o ocorrido e contrataram um investigador particular, que 

localizou a mãe biológica da criança.

Todavia, o juiz de primeira instância determinou a busca e apreensão do bebê para que fosse acolhido em abrigo. O 

magistrado entendeu que os companheiros não se enquadravam nos requisitos de exceção à adoção regular previs-

tos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Ceará.

A Terceira Turma do STJ, ao analisar o recurso, assegurou que o casal permanecesse com a guarda do bebê, por enten-

der que os companheiros reuniam as condições necessárias para cuidar da criança até que fosse finalizado o processo 

regular de adoção e que um eventual encaminhamento do bebê a abrigo poderia lhe trazer prejuízos físicos e psicoló-

gicos. Nos termos do voto do relator, Ministro Villas Bôas Cueva, “o menor foi recebido em ambiente familiar amoroso 

e acolhedor, quando então recém-nascido, não havendo riscos físicos ou psíquicos neste período, quando se solidifi-

caram laços afetivos, até mesmo porque é cediço que desde muito pequenas as crianças já reconhecem as pessoas 

com as quais convivem diariamente”. 

Ainda, conforme entendimento da Turma, admitir a busca e apreensão da criança, transferindo-a a uma instituição 

social como o abrigo, sem necessidade alguma, até que se decida em juízo sobre a validade do ato jurídico da adoção, 

seria prejudicial ao bem-estar do infante, com risco de danos irreparáveis à formação de sua personalidade, exata-

mente na fase em que se encontra mais vulnerável.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/hyVpCs
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FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO DENTRO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

O Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso em que 

a concessionária Hyundai Caoa do Brasil pretendia 

excluir sua responsabilidade por fraude ocorrida na 

venda de veículo dentro de uma de suas lojas. É que, 

de acordo com a ministra relatora, a responsabilidade 

da Hyundai reside na omissão em não evitar o ato 

danoso, ensejando a aplicação da teoria da causalida-

de combinada com a teoria do dano imediato. 

No caso em análise, um empresário negociou a com-

pra de veículo novo com um dos vendedores da con-

cessionária, vindo, posteriormente, a descobrir que foi 

vítima de fraude, pois não recebeu o veículo no prazo 

combinado. Mesmo após registrar boletim de ocorrên-

cia, o comprador não recebeu o veículo nem o dinheiro 

de volta.

Ao rejeitar o recurso, destacaram-se trechos do acór-

dão recorrido, em que há reconhecimento expresso 

da fraude, o que inviabiliza os argumentos apresenta-

dos pela Hyundai de culpa exclusiva do comprador, 

que teria emitido o cheque em nome de um particular. 

Isso porque, houve a emissão de nota fiscal, o que 

comprova a participação de funcionários da revenda 

na fraude, bem como afasta as alegações de conduta 

inapropriada por parte do comprador, o qual, segundo 

a Hyundai, teria agido sem cautela.

Concluiu a relatora que “quando qualquer entidade se 

apresente como fornecedora de determinado bem ou 

serviço, ou mesmo que ela, por sua ação ou omissão, 

causar danos ao consumidor, será por eles responsá-

vel”. A concessionária foi então condenada ao paga-

mento de indenização pelos danos materiais e mora-

is.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/7qZ7Yh
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ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE REDUZEM A PARTICIPAÇÃO DE

SÓCIOS MINORITÁRIOS GERAM O DEVER DE INDENIZAR

Um grupo de sócios minoritários foi beneficiado por decisão condenatória por danos patrimoniais, mantida pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao sustentarem diluição de sua participação acionária após a companhia ter sido 

envolvida em sucessivas operações de incorporação e aumento de capital promovidas pelo grupo controlador.

De acordo com os sócios minoritários, integrantes da companhia de capital aberto M&G Poliéster S.A., os controlado-

res da sociedade decidiram criar uma nova companhia com o mesmo objeto social, mas de capital fechado. Posterior-

mente, a nova empresa foi incorporada pela primeira como uma subsidiária integral. Contudo, em razão do aumento 

de capital e da consequente emissão de novas ações ordinárias da companhia, houve diminuição da participação 

acionária dos autores da ação, redução esta que lhes teria causado danos patrimoniais.

A relatora do recurso destacou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à execução de uma série de operações 

societárias por meio das quais ocorreu redução significativa da participação dos sócios minoritários, o que resultou 

em concreto prejuízo patrimonial. Segundo ela, “esse conjunto de atos e condutas, pormenorizadamente descrito no 

acórdão local, aponta firmemente para a efetiva violação do dever de lealdade previsto no artigo 116, parágrafo único, 

da Lei das S.A. por parte do grupo M&G, que obteve benefícios econômicos substanciais em detrimento dos direitos 

dos acionistas minoritários”, decidindo pela manutenção da condenação.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/VCMUVn

VGP ADVOGADOS   |   15



Jurisprudência

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

DO CREDOR-EXEQUENTE. 

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 

16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso es-

pecial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabi-

nete em 21/09/2016. 

2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de 

prévia intimação do credor-exequente, quando sus-

pensa a execução, antes de o juiz pronunciar a pres-

crição intercorrente. 

3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que 

prevê o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, firmou a tese de 

que, na ausência de bens penhoráveis do executado, 

e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se 

suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem 

do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 

4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, de-

ve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no 

exercício regular do contraditório, tenha a oportuni-

dade de comprovar a eventual existência de fatos im-

peditivos à incidência da prescrição. Precedentes da 

Terceira Turma. 

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp nº 1.628.094/TO, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, Julgado em 22/08/2017, DJe de 25/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. EXERCÍCIO DO 

USUFRUTO. POSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de possibi-

lidade de penhora do exercício do direito de usufruto, 

bem como pela aplicação da regra do art. 3º, VII, da Lei 

8.009/90 que exclui o bem de família de fiador de con-

trato de locação da garantia de impenhorabilidade. 

2. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp 1662963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. 

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel e indenização por danos ma-

teriais e compensação por danos morais ajuizada em 
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25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 

26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído 

ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. 

O propósito recursal é o reconhecimento da validade 

da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão 

de compra e venda de imóvel. 

3. A alteração da competência territorial por contrato 

de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade 

da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusivi-

dade ou a ilegalidade. 

4. Apesar da proteção contratual do consumidor esta-

belecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado es-

tampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em 

nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro es-

tabelecidas contratualmente. 

5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláu-

sula que estipula a eleição de foro em contrato de ade-

são, só poderá ser considerada inválida quando de

monstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de aces-

so da parte ao Poder Judiciário. 

6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência 

de uma das partes, por sua manifesta excepcionalida-

de, deve ser demonstrada com dados concretos em 

que se verifique o prejuízo processual para alguma de-

las. 

7. A condição de consumidor, considerada isolada-

mente, não gera presunção de hipossuficiência a fim 

de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da 

competência territorial quando convencionada, ain-

da que em contrato de adesão. 

8. Recurso especial conhecido e provido, para deter-

minar que a ação seja processada e julgada no foro es-

tipulado contratualmente.

(Resp 1675012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)
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