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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 relevantes e também algumas orientações objetivas do escritório em relação a alguns desses 

assuntos.

Assim, esta terceira edição do Caderno de Direito Cível Corporativo e das Relações Empresariais será composta 

de algumas notícias relacionadas à responsabilidade civil, obrigações contratuais, direito do consumidor, 

direito sucessório e de família. Além disso, ao final deste periódico, foi realizada a compilação de alguns 

julgamentos realizados pelos Tribunais Superiores ao longo deste ano de 2017 e que foram expostos nas 

edições anteriores do periódico. 

O Caderno de Direito Cível Corporativo e das Relações Empresariais possui periodicidade trimestral e ao 

final de cada ano apresenta uma edição especial, que conterá uma compilação das decisões e dos julga-

mentos relevantes apresentados no decorrer do ano. Para receber o informativo, enviar sugestões e con-

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

Departamento Cível Corporativo VGP
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Notícias

COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL GERAM DEVER DE INDENIZAR
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FONTE: TJ SÃO PAULO 

https://goo.gl/yZLTpB

Para o desembargador Viviani Nicolau, a sentença deu 

correta solução ao caso e, por isso, deve ser mantida. 

“Os réus não negam, em suas razões recursais, que são os 

autores das ofensas postadas. Evidentemente que tais 

ofensas atingem as honras subjetiva e objetiva da autora, 

sendo inafastável a configuração do dano moral.” A 

votação, unânime, teve participação dos desembarga-

dores Donegá Morandini e Carlos Alberto de Salles.▲

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da 3ª 

Câmara de Direito Privado, negou provimento ao 

recurso de apelação interposto contra a sentença 

proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional 

da Lapa, que condenou duas pessoas a indenizarem 

uma mulher por ofensas proferidas em rede social.

A indenização, inicialmente fixada em R$ 10 mil – R$ 5 

mil para cada um dos requeridos, foi mantida pelo 

Tribunal de Justiça, por entender o valor era adequado 

e razoável para as peculiaridades do caso. Segundo 

consta, os requeridos postaram mensagens ofensivas, 

via Facebook, no perfil do irmão da autora, o que 

motivou o ajuizamento da ação pleiteando a repara-

ção pelos danos morais sofridos.
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VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL (ARRAS), MESMO SUPERIOR 

A 50% DO CONTRATO, PODE SER RETIDO INTEGRALMENTE

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por decisão unânime, entendeu pela possibilidade de retenção 

integral do valor pago como sinal de negócio em razão da inadimplência contratual da parte. O caso sob julgamento 

tratava da resolução de uma promessa de cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel, com pedido de indenização por 

perdas e danos e reintegração de posse. 

O entendimento firmado no acórdão foi de que “a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há 

o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato”. E ainda que, de acordo 

com o artigo 418 do Código Civil, “mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, 

tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte “inocente” pelo inadimplemento, a qual 

poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem entregou, poderá exigir a respectiva devolução, mais o 

equivalente”. 

Por fim, foi estabelecido que a redução equitativa das arras quando excessivas é possível e admissível pela jurispru-

dência, contudo, entendeu que o valor discutido nos autos, que representava 50% do valor total do negócio, não se 

mostra desarrazoado, em vista dos prejuízos sofridos pelos cedentes, que foram provados da posse e usufruto do 

imóvel por quase 8 anos. ▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/hvvsb2
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O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter decisão 

do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a 

penhora de dez por cento do salário do locatário para 

pagamento de aluguéis atrasados e respectivos 

encargos. 

Na sua defesa, o locatário argumentou a impossibili-

dade de penhora de salário para o pagamento de 

verba de natureza não alimentar. Sustentou que o 

bloqueio de parte de sua fonte de renda compromete-

ria a sua subsistência, já que a sua remuneração é 

essencial para a manutenção da unidade familiar.

Na decisão, a ministra relatora, Nancy Andrighi, 

considerou a existência de duas vertentes aparente-

mente opostas do princípio da dignidade da pessoa 

humana – o direito ao mínimo existencial do devedor 

e o direito à satisfação executiva do credor. Com base 

nisso, a ministra apontou a necessidade da realização 

de um juízo de ponderação para que, excepcional-

mente, possa ser afastada a impenhorabilidade de 

parte dos vencimentos do devedor.

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/hvvsb2

Nancy Andrighi também ressaltou que, ao negar o 

pedido de desbloqueio da verba remuneratória, o 

tribunal paulista entendeu que não havia outra forma 

de quitação da dívida e, além disso, concluiu que a 

constrição de pequeno percentual da remuneração 

do devedor não comprometeria a subsistência do 

devedor.

“Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser 

relativizada quando a hipótese concreta dos autos 

permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, 

preservando-se o suficiente para garantir a subsistência 

digna do devedor e de sua família”, concluiu a relatora 

ao negar provimento ao recurso.▲

CONFIRMADA A VALIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO 

PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS



O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a reclama-

ção ao fornecedor por vício de produto pode ser feita 

por todos os meios possíveis, sendo exigível apenas 

que o consumidor comprove a sua efetiva realização. 

O caso envolvia ação redibitória para a rescisão do 

contrato de compra e venda de veículo usado. De 

acordo com o autor da ação, o automóvel apresentou 

uma série de defeitos que comprometiam sua 

utilização, tanto que, por diversas vezes, precisou ser 

levado à assistência técnica, sem que os defeitos 

fossem sanados.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

reformou o acórdão que reconheceu a decadência do 

direito de reclamar porque a reclamação do consumi-

dor não foi formulada de forma documental. A 

RECLAMAÇÃO VERBAL, QUANDO COMPROVADA, INTERROMPE 

DECADÊNCIA RELACIONADA A VÍCIO DE PRODUTO

FONTE: AMBITO

https://goo.gl/pXWMEX
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sentença, mantida na apelação, reconheceu a deca-

dência do direito de reclamar. Segundo o acórdão, a 

suspensão do prazo decadencial previsto no artigo 26 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC) só poderia 

ser reconhecida se a reclamação do consumidor 

tivesse sido formulada de forma documental, inclusi-

ve por meios eletrônicos, não sendo admitida a 

simples oitiva de testemunhas.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, disse que, para 

maior segurança do consumidor, o ideal é que a 

reclamação seja feita por escrito e entregue ao 

fornecedor, de maneira a facilitar sua comprovação, 

caso necessário. No entanto, ela destacou não haver 

exigência legal que determine a forma de sua apre-

sentação.



A seção de direito privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou duas novas súmulas que traduzem o resumo 

de entendimentos consolidados nos julgamentos.

O primeiro trata da natureza da obrigação alimentar dos avós. O segundo enunciado trata de cláusula contratual de 

plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou 

de urgência.

Súmula 596: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso 

de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.

Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica 

nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da 

data da contratação.

Os enunciados servem de orientação a toda a comunidade jurídica sobre o posicionamento e decisões futuras sobre 

questões similares.▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/M6d1q7
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STJ EDITA DUAS NOVAS SÚMULAS EM DIREITO PRIVADO



O Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerou que não é 

possível a indenização por dano material presumido nos casos 

de publicidade comparativa. A demanda que originou a 

decisão tratava de pedido de abstenção de uso e reparação 

por danos morais e materiais, a fim que não fosse veiculado 

em qualquer mídia a marca da Autora de forma indevida. 

Neste caso, não era possível a condenação a ré ao pagamento 

de indenização por danos materiais presumidos, uma vez que 

o caso concreto não versava sobre uso indevido de marca, e 

sim de publicidade comparativa. A publicidade comparativa 

não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas 

deve ser amparada pelo princípio da veracidade das informa-

ções. Portanto, é imperioso a que empresa comprove a 

existência de danos materiais, não havendo margem para 

suposições, ante a falta de comprovação de que a Ré agiu para 

desviar a clientela ou confundir o consumidor.

Deste modo, é possível afirmar que “a publicidade comparativa 

pode ser definida como método ou técnica de confronto emprega-

do para enaltecer as qualidades ou o preço de produtos ou 

serviços anunciados em relação a produtos ou serviços anuncia-

dos em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorren-

tes, explicita ou implicitamente, com o objetivo de diminuir o poder 

de atração da concorrência frente ao público consumidor” (Resp 

n. 1.668.550/RJ, Relatora Ministra Nacy Andrighi, DJe 26/05-

/2017) .▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/bVtvst
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

DECORRENTES DE PUBLICIDADE COMPARATIVA 

EXIGE PROVA DO PREJUÍZO



A 3ª Turma do STJ deu provimento, por maioria de votos, ao Recurso Especial interposto contra um Acórdão do TJSP 

que condenou uma rede de fast-food ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de roubo à mão 

armada de uma motocicleta no estacionamento externo mantido pela lanchonete. 

Considerando que a subtração se deu mediante grave ameaça praticada por terceiros, o Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, responsável pela elaboração do voto vencedor, entendeu que “[...] não seria mesmo possível ao referido 

estabelecimento [...] impedir o roubo da motocicleta do recorrido, especialmente porque o bem foi subtraído diretamente da 

vítima e o delito foi praticado por meliantes que fizeram uso de arma de fogo, situação que caracteriza, indubitavelmente, 

causa excludente de responsabilidade”. 

A Súmula 130 do STJ - que determina que a empresa responda por danos ou por furto de veículos em seu estaciona-

mento - foi afastada sob a alegação de que, no caso em tela, houve um crime de roubo, que caracterizaria a inevitabili-

dade do resultado danoso. No mais, considerou-se que não se tratava de um negócio diretamente vinculado à 

exploração de serviços de estacionamento – que ensejaria a caracterização de fortuito interno – ou de loja de shop-

ping center ou de hipermercado, que gerariam a expectativa no consumidor de que o ambiente é completamente 

seguro.

ROUBO À MÃO ARMADA DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO EXTERNO DE 

LANCHONETE NÃO ENSEJA DEVER DE INDENIZAR

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/7NPHpf
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O Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade 

de ajuizamento direto e exclusivamente contra a 

seguradora do causador do dano, modificando o 

entendimento expendido pelo Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, que acolheu as razões recursais da 

seguradora, reconhecendo sua ilegitimidade passiva 

ad causam, por se tratar na espécie de seguro faculta-

tivo.

Na decisão, o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 

reconheceu a inaplicabilidade no caso da Súmula 529 

do e. STJ (descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada 

direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado 

causador do dano), quando a “obrigação civil de inde-

nizar do segurado se revela incontroversa, como quando 

reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o 

seguro de automóvel contratado, ou quando firma 

acordo extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da 

seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo 

diretamente com a vítima”.
FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/SQoNTb

12   |   CADERNO DE DIREITO CÍVEL CORPORATIVO E DAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS

VÍTIMA DE ACIDENTE PODE DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA SEGURADORA NO 

CASO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR

Complementa que, nesses casos, inexiste qualquer 

vulneração ao devido processo legal ou da ampla 

defesa, isto porque, “mesmo não havendo liame contra-

tual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-

se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito 

material envolvendo ambos, sobretudo se paga a indeni-

zação securitária, cujo valor é o objeto contestado”. 

Assim, em se tratando de pretensão atinente a com-

plementação de indenização securitária, decorrente 

de seguro de responsabilidade civil facultativo, “a 

seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente 

pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o paga-

mento tido como parcial na esfera administrativa, origi-

nou-se uma nova relação jurídica substancial entre as 

partes”.▲



A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deci-

diu que o atraso superior a 30 dias para o reparo de 

defeito em veículo gera direito de restituição do valor 

pago, nos termos do artigo 18, § 1º do Código de Defe-

sa do Consumidor.  No entanto, o Tribunal Superior 

concluiu que o simples defeito não é capaz de acarre-

tar em indenização por danos morais. 

Ao reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça da Bahia, a ministra relatora Nancy Andrighi 

entendeu que, “em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago da personalidade do recorrido, não há que se 

falar em abalo moral indenizável”. De acordo com a 

ministra, a mera frustração da expectativa quanto a 

utilização do automóvel não enseja a violação de direi-

to da personalidade a ponto de causar angústia ou 

grave sofrimento. ▲

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

https://goo.gl/Xjb5Bu
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ATRASO NO CONSERTO DE VEÍCULO 
PELO FORNECEDOR NÃO ENSEJA

EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

em recente julgamento, no Recurso Especial nº 

1.639.021/SP, firmou posicionamento sobre a necessi-

dade do cumprimento dos requisitos legais no caso de 

lavratura de testamento particular escrito de próprio 

punho, e manteve decisão que não reconheceu a vali-

dade do testamento. 

O recurso mencionado teve como origem um proces-

so de cumprimento de testamento particular, a fim de 

observar disposição de última vontade da testadora, 

que lavrou o testamento de próprio punho. Estabele-

ceu o testamento a destinação de seu patrimônio a 

título de sucessão, aquinhoando parentes na linha 

colateral consanguínea, na forma de herdeiros testa-

mentários e legatários, tendo em vista a ausência de 

interesses de incapazes e herdeiros necessários. 

Houve a presença das testemunhas no ato de prepa-

rar o testamento, porém ausente às assinaturas das 

03 (três) testemunhas no documento, bem como não 

houve leitura e assinatura do documento pela testa-

dora, sequer observada as formalidades legais, como 

registro no tabelionato.

O Relator do Recurso Especial, Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, enfatizou em seu voto que não houve 

qualquer situação emergencial que poderia dispensar 

as formalidades legais, principalmente porque houve 

tempo hábil entre a elaboração do ato e a morte da 

autora da herança (aproximadamente três meses). 

STJ NÃO RECONHECE TESTAMENTO 

ESCRITO DE PRÓPRIO PUNHO 

E SEM ASSINATURA

No caso julgado (REsp nº 1.639.021/SP), não pôde ser 

confirmado o testamento particular formalizado, ante 

a ausência dos requisitos exigidos no art. 1.879 do 

Código Civil. ▲

FONTE: CONJUR

https://goo.gl/5hny99



Anuário Jurisprudencial

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPE-

CIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE 

CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL, 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRES-

TAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARRAS. 

FUNÇÃO INDENIZATÓRIA NA HIPÓTESE DE INA-

DIMPLEMENTO. ART. 418 DO CC/02. REDUÇÃO 

EQUITATIVA. POSSIBILIDADE, EM TESE. MANIFESTA 

DESPROPORÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA NATU-

RAL DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Ação ajuizada em 13/12/2011. Recurso especial in-

terposto em 30/03/2016 e distribuído em 21/11/2016.

2. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obs-

curidade ou erro material no acórdão recorrido, não se 

caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC/15.

3. As arras constituem a quantia ou bem móvel entre-

gue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da 

celebração do contrato, como sinal de garantia do ne-

gócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: 

a) firmar a presunção de acordo final, tornando obri-

gatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de 

princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero 

da obrigação principal); c) prefixar o montante das per-

das e danos devidos pelo descumprimento do contra-

to ou pelo exercício do direito de arrependimento, se 

expressamente estipulado pelas partes (caráter inde-

nizatório).

4. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do 

CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras 

se faz presente não apenas quando há o lícito arre-

pendimento do negócio, mas principalmente quando 

ocorre a inexecução do contrato.

5. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as 

arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o 

vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atua-

rão como indenização prefixada em favor da parte 

“inocente” pelo inadimplemento, a qual poderá reter a 

quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem 

os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o 

equivalente.

6. Uma vez pactuadas as arras, segundo a autonomia 

negocial das partes, o efeito indenizatório decorrente 

do inadimplemento se opera ipso facto, ou seja, inde-

pendentemente de previsão contratual que estipule a 

perda das arras se houver descumprimento do ajuste.

7. Na hipótese dos autos, embora as arras tenham si-

do taxadas de “penitenciais”, não houve o exercício do 

direito de arrependimento, mas sim o inadimplemen-

to por parte dos promitentes cessionários. Logo, estão 

estes sujeitos à perda do sinal, na forma do art. 418 do 

CC/02.
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8. É admissível a redução equitativa das arras quando 

manifestamente excessivas, mediante a aplicação ana-

lógica do art. 413 do Código Civil. No particular, contu-

do, o valor das arras passível de retenção (R$ 

48.000,00) não se mostra desarrazoado, tendo em vis-

ta os prejuízos sofridos pelos promitentes cedentes, 

que foram privados da posse e usufruto do imóvel por 

quase 8 anos. 

9. A resolução do contrato exige que se promova o re-

torno das partes ao status quo ante, com a devolução 

das parcelas pagas pelos promitentes cessionários – 

excluídas as arras – e, por outro lado, com a reintegra-

ção dos promitentes cedentes na posse do imóvel.

10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual 

foram afastadas as teses sustentadas pelos recorren-

tes, fica prejudicada a análise da divergência jurispru-

dencial.

11. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ, REsp nº 1.669.002/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, Julgado em 21/09/2017, DJe de 02/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PARTICULAR. 

CONFIRMAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. ASSI-

NATURA DE TRÊS TESTEMUNHAS IDÔNEAS. LEITURA 

E ASSINATURA NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS. 

INOBSERVÂNCIA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBI-

LIDADE. VONTADE DO TESTADOR. CONTROVÉRSIA. 

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. 

1. Recurso especial interposto contra acórdão publica-

do na vigência do Código de Processo Civil de 1973 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. Cuida-se de procedimento especial de jurisdição vo-

luntária consubstanciado em pedido de confirmação 

de testamento particular. 

3. Cinge-se a controvérsia a determinar se pode sub-

sistir o testamento particular de próprio punho forma-

lizado sem todos os requisitos exigidos pela legislação 

de regência, no caso, a assinatura de pelo menos três 

testemunhas idôneas, a leitura e a assinatura do docu-

mento pelo testador perante as testemunhas e o re-

gistro do ato em cartório conforme expressamente 

constante do ato. 

4. A jurisprudência desta eg. Corte Superior entende 

que, na elaboração de testamento particular, é possí-

vel sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em 

lei na hipótese em que o documento foi assinado por 

testador e por testemunhas idôneas.

 5. Inexistência de circunstância emergencial que nos 

termos do art. 1.879 do CC/2002 autoriza seja confir-

mado pelo juiz o testamento particular realizado de 

próprio punho pelo testador sem a presença de teste-

munhas. 

6. No caso em apreço, o Tribunal de origem, à luz da 

prova dos autos, concluiu que a verdadeira intenção 

do testador revela-se passível de questionamentos, 

não sendo possível, portanto, concluir, de modo segu-

ro, que o testamento exprime a real vontade do testa-

dor. 

7. Recurso especial não provido

(STJ, REsp nº 1.639.021/SP, Terceira Turma, Relatora Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Julgado em 24/10/2017, DJe de 27/10/2017)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXE-

CUTÓRIA. 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 sus-

pende 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, deve 

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

cício regular do contraditório, tenha a oportunidade de 

comprovar a eventual existência de fatos impeditivos 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. CON-

TRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. EXERCÍCIO DO 

USUFRUTO. POSSIBILIDADE.

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

bilidade de penhora do exercício do direito de usu-

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

da Lei 8.009/90 que exclui o bem de família de fiador 

de contrato de locação da garantia de impenhorabili-

dade. 

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. POS-

SIBILIDADE. 

1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel e indenização por danos 

materiais e compensação por danos morais ajuizada 

em 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 vali-

dade da cláusula de eleição de foro em contrato de 

adesão de compra e venda de imóvel. 
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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 esta-

belecidas 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 

acesso da parte ao Poder Judiciário. 

6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de 

uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, 

deve ser demonstrada com dados concretos em que 

se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 

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, ainda 

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)

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 

PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO  DE  

JUROS  

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

1.1  A  cobrança  de  juros  capitalizados  nos contratos 

de mútuo é permitida quando houver expressa pactu-

ação.

2.  Caso  concreto:

2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da pre-

missa  firmada no acórdão atacado acerca da au-

sência de pactuação do   encargo   capitalização  de  

juros  em  qualquer  periodicidade demandaria a rea-

nálise de matéria fática e dos termos dos contratos, 

providências   vedadas  nesta  esfera  recursal  extra-

ordinária,  em virtude  dos  óbices  contidos  nos  

Enunciados  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 pactu-

ação dos encargos cobrados. 
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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, jul-

gado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO, CON-

CORRENCIAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABS-

TENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 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 publici-

dade 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 enal-

tecer as qualidades ou o preço de produtos ou ser-

viços anunciados em relação a produtos ou serviços 

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 especí-

fica acerca da matéria, a publicidade comparativa é 

aceita pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que ob-

servadas determinadas regras e princípios concer-

nentes ao direito do consumidor, ao direito marcário e 

ao direito concorrencial, sendo vedada a veiculação de 

propaganda comercial enganosa ou abusiva, que de-

nigra a imagem da marca comparada, que configure 

concorrência desleal ou que cause confusão no con-

sumidor. Precedentes.
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6. Na hipótese dos autos, conforme as premissas fá-

ticas assentadas pelo juízo de origem – soberano no 

exame do acervo probatório –, verifica-se que a publici-

dade comparativa veiculada pela recorrida não violou 

os ditames da boa-fé, foi realizada com propósito infor-

mativo e em benefício do consumidor, não tendo sido 

constatada a prática de atos de concorrência desleal, 

tampouco de atos que tenham denegrido a marca ou a 

imagem 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)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPE-

CIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COM-

PENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS COM OUTORGA 

DE DOMÍNIO. ADITIVO CONTRATUAL QUE PREVÊ A 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS 

VINCENDAS QUANDO CONFIGURADO ESBULHO OU 

TURBAÇÃO DA POSSE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 

CESSIONÁRIO QUE PERMANECE NA POSSE DO 

IMÓVEL EM RAZÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM EM-

BARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO TUR-

BADOR. 

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

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

CPC/73

2. O propósito recursal é determinar se está configu-

rada a turbação na posse do recorrente, hábil a auto-

rizar a suspensaõ dos pagamentos das parcelas vin-

cendas - prevista em aditivo contratual -, afastando, 

consequentemente, a rescisão do contrato firmado 

entre as partes e a reintegração de posse aos recorri-

dos.

3. Na hipótese dos autos, inviável se admitir a configu-

ração de ato turbador, não se constatando embaraço 

no exercício da posse, tampouco diminuição do uso, 

gozo, eficácia ou disposição do bem. Mantido o recor-

rente na posse do imóvel, ainda que por meio de li-

minar em embargos de terceiro, não há como se con-

siderar a existência de qualquer 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 ajus-

tada 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 

Andrighi, órgão julgador T3 – Terceira Turma, julgado em 
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