Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CIVIL
BEM DE FAMÍLIA
Impenhorabilidade do único imóvel comercial do devedor que esteja alugado
Segundo a redação literal da súmula 486-STJ, "é impenhorável o único imóvel RESIDENCIAL do
devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida
para a subsistência ou a moradia da sua família."
A 2ª Turma do STJ, contudo, ampliou esta proteção e decidiu que também é impenhorável o
único imóvel COMERCIAL do devedor que esteja alugado quando o valor do aluguel é
destinado unicamente ao pagamento de locação residencial por sua entidade familiar.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.616.475-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

CONTRATO DE SEGURO
Direito de a seguradora ser ressarcida pelos gastos que houve com o segurado
mesmo que este tenha dado quitação integral para o autor do dano
Importante!!!
Em regra, mesmo que o proprietário do veículo segurado tenha dado termo de quitação ou
renúncia ao causador do sinistro, a seguradora continuará tendo direito de ajuizar ação
regressiva contra o autor do dano e de ser ressarcida pelas despesas que efetuou com o reparo
ou substituição do bem sinistrado.
Ex: o segurado combina com o causador do dano que este irá pagar apenas o valor da franquia
do seguro, em troca de um termo de quitação. A seguradora paga, então, os prejuízos e poderá
cobrar do causador do dano porque ela tem direito à sub-rogação por força de lei (art. 786, CC)
e este acordo não é eficaz perante ela (art. 786, § 2º).
Exceção: a seguradora não terá direito de regresso contra o autor do dano caso este demonstre
que indenizou realmente o segurado pelos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que
estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Neste caso, protegese o terceiro de boa-fé e a seguradora poderá cobrar do segurado com base na proibição do
enriquecimento ilícito.
Ex: o causador do dano paga todas as despesas do segurado e recebe um termo de quitação; de
má-fé, o segurado, mesmo já tendo sido indenizado, aciona o seguro para consertar seu carro.
Se a seguradora ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, ele poderá provar que
pagou integralmente as despesas e, neste caso, a ação será julgada improcedente. Protege-se a
boa-fé do terceiro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.533.886-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/9/2016 (Info 591).
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ARBITRAGEM
Competência para declarar nulidade de cláusula de compromisso arbitral
Importante!!!
O Poder Judiciário pode decretar a nulidade de cláusula arbitral (compromissória) sem que
essa questão tenha sido apreciada anteriormente pelo próprio árbitro?
Regra: Não. Segundo o art. 8º, parágrafo único da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), antes de
judicializar a questão, a parte que deseja arguir a nulidade da cláusula arbitral deve formular
esse pedido ao próprio árbitro.
Exceção: compromissos arbitrais patológicos. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima
facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", isto é, claramente ilegal, declarar a
nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento
arbitral.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.076-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

ARBITRAGEM
Para que haja cláusula compromissória no contrato de franquia
deverá ser observado o art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96
Importante!!!
A franquia não é um contrato de consumo (regido pelo CDC), mas, mesmo assim, é um contrato
de adesão.
Segundo o art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória
só terá eficácia se o aderente:
• tomar a iniciativa de instituir a arbitragem; ou
• concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em
negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo,
como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.
Assim, é possível a instituição de cláusula compromissória em contrato de franquia, desde que
observados os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.076-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

DIREITO DE VIZINHANÇA
Construção em terreno alheio de aqueduto para passagem de águas
O proprietário de imóvel tem direito de construir aqueduto no terreno do seu vizinho,
independentemente do consentimento deste, para receber águas provenientes de outro
imóvel, desde que não existam outros meios de passagem de águas para a sua propriedade e
haja o pagamento de prévia indenização ao vizinho prejudicado.
Trata-se de direito de vizinhança assegurado pelo art. 1.293 do Código Civil.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.616.038-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/9/2016 (Info 591).
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DIREITO DO CONSUMIDOR
CONCEITO DE CONSUMIDOR
É inaplicável o CDC ao contrato de franquia
A franquia é um contrato empresarial e, em razão de sua natureza, não está sujeito às regras
protetivas previstas no CDC.
A relação entre o franqueador e o franqueado não é uma relação de consumo, mas sim de
fomento econômico com o objetivo de estimular as atividades empresariais do franqueado.
O franqueado não é consumidor de produtos ou serviços da franqueadora, mas sim a pessoa
que os comercializa junto a terceiros, estes sim, os destinatários finais.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.076-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

PROTEÇÃO CONTRATUAL
É válido o desconto de pontualidade presente em contratos de serviços educacionais
Importante!!!
O denominado "desconto de pontualidade", concedido pela instituição de ensino aos alunos
que efetuarem o pagamento das mensalidades até a data do vencimento ajustada, não
configura prática comercial abusiva.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.424.814-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/10/2016 (Info 591).
Obs: sobre este tema, importante reler o REsp 832.293-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
20/8/2015 (Info 572) que traz um entendimento ligeiramente diferente em determinado aspecto.

PRÁTICA ABUSIVA
Instituição não pode negar a matrícula inicial do aprovado no vestibular
porque ele tem outros débitos anteriores relativos a outro curso
Importante!!!
Instituição de ensino superior não pode recusar a matrícula de aluno aprovado em vestibular
em razão de inadimplência em curso diverso anteriormente frequentado por ele na mesma
instituição.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.583.798-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2016 (Info 591).

PROTEÇÃO EM JUÍZO
Mesmo sem 1 ano de constituição, associação poderá ajuizar ACP para que
fornecedor preste informações ao consumidor sobre produtos com glúten
Como regra, para que uma associação possa propor ACP, ela deverá estar constituída há pelo
menos 1 ano.
Exceção. Este requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja
manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela
relevância do bem jurídico a ser protegido (§ 4º do art. 5º da Lei nº 7.347/85). Neste caso, a
ACP, mesmo tendo sido proposta por uma associação com menos de 1 ano, poderá ser
conhecida e julgada.
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Como exemplo da situação descrita no § 4º do art. 5º, o STJ decidiu que:
É dispensável o requisito temporal (pré-constituição há mais de um ano) para associação
ajuizar ação civil pública quando o bem jurídico tutelado for a prestação de informações ao
consumidor sobre a existência de glúten em alimentos.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.600.172-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

DIREITO EMPRESARIAL
FRANQUIA
Para que haja cláusula compromissória no contrato de franquia
deverá ser observado o art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96
Importante!!!
A franquia não é um contrato de consumo (regido pelo CDC), mas, mesmo assim, é um contrato
de adesão.
Segundo o art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória
só terá eficácia se o aderente:
• tomar a iniciativa de instituir a arbitragem; ou
• concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em
negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo,
como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.
Assim, é possível a instituição de cláusula compromissória em contrato de franquia, desde que
observados os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.076-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vinculação de todos os credores à determinação de plano de recuperação judicial
aprovado por maioria pela assembleia geral de credores
Se, no âmbito de Assembleia Geral de Credores, a maioria deles - devidamente representados
pelas respectivas classes - optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano
de recuperação judicial, pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes
em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles - inclusive os que não
compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, abstiveram-se ou votaram
contrariamente à homologação do acordo - estarão indistintamente vinculados a essa
determinação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016 (Info 591).
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ECA
INTERNAÇÃO
Quando o art. 122, II, do ECA prevê que o adolescente deverá ser internado em caso "reiteração
no cometimento de outras infrações graves" não se exige um número mínimo
O ECA não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a
internação do menor infrator com fulcro no art. 122, II, do ECA (reiteração no cometimento de
outras infrações graves).
Logo, cabe ao magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do
adolescente a fim de aplicar ou não a internação.
A depender das particularidades e circunstâncias do caso concreto, pode ser aplicada, com
fundamento no art. 122, II, do ECA, medida de internação ao adolescente infrator que antes
tenha cometido apenas uma outra infração grave.
Está superado o entendimento de que a internação com base nesse dispositivo somente seria
permitida com a prática de no mínimo 3 infrações.
STF. 1ª Turma. HC 94447, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/04/2011.
STJ. 5ª Turma. HC 332.440/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/11/2015.
STJ. 6ª Turma. HC 347.434-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha
Palheiro, julgado em 27/9/2016 (Info 591).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
É possível que as peças do agravo de instrumento sejam entregues em DVD
Importante!!!
As peças que devem formar o instrumento do agravo podem ser apresentadas em mídia digital
(DVD).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.608.298-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/9/2016 (Info 591).

EMBARGOS DE TERCEIRO
Desconstituída penhora indevida, em regra, não haverá condenação do embargado em
honorários se o imóvel ainda estava no nome do antigo proprietário
Importante!!!
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os
honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na
hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir
na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido
para terceiro.
Ex: Pedro adquiriu uma casa por meio de contrato de promessa de compra e venda. Ocorre que
não foi até o Registro de Imóveis para providenciar a transcrição do título. O antigo
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proprietário do imóvel estava sendo executado e o credor, após consulta no cartório, indicou a
referida casa para ser penhorada, o que foi aceito pelo juiz. Pedro foi informado da penhora e
apresentou embargos de terceiro na execução provando que o referido imóvel foi por ele
adquirido. O juiz acolheu os embargos e determinou o levantamento da penhora. A parte
embargada não se opôs a isso. Na sentença dos embargos, o juiz deverá condenar Pedro a
pagar honorários advocatícios em favor da parte embargada.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/9/2016 (recurso
repetitivo) (Info 591)

PROCESSO COLETIVO
Cabe ACP com o objetivo de proibir tráfico de veículos pesados no Município
Importante!!!
É cabível ação civil pública proposta por Ministério Público Estadual para pleitear que
Município proíba máquinas agrícolas e veículos pesados de trafegarem em perímetro urbano
deste e torne transitável o anel viário da região.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.294.451-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/9/2016 (Info 591).

PROCESSO COLETIVO
Mesmo sem 1 ano de constituição, associação poderá ajuizar ACP para que
fornecedor preste informações ao consumidor sobre produtos com glúten
Como regra, para que uma associação possa propor ACP, ela deverá estar constituída há pelo
menos 1 ano.
Exceção. Este requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja
manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela
relevância do bem jurídico a ser protegido (§ 4º do art. 5º da Lei nº 7.347/85). Neste caso, a
ACP, mesmo tendo sido proposta por uma associação com menos de 1 ano, poderá ser
conhecida e julgada.
Como exemplo da situação descrita no § 4º do art. 5º, o STJ decidiu que:
É dispensável o requisito temporal (pré-constituição há mais de um ano) para associação
ajuizar ação civil pública quando o bem jurídico tutelado for a prestação de informações ao
consumidor sobre a existência de glúten em alimentos.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.600.172-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

DIREITO PENAL
CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO
Clonagem de cartão de crédito ou débito antes da entrada em vigor da Lei nº 12.737/2012
Importante!!!
A Lei nº 12.737/2012 acrescentou o parágrafo único ao art. 298 do CP prevendo o seguinte:
Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento
particular verdadeiro: (...)
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Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão
de crédito ou débito.
Ocorre que mesmo antes da edição da Lei nº 12.737/2012 a jurisprudência do STJ já
considerava que cartão bancário poderia se amoldar ao conceito de "documento".
Assim, a inserção do parágrafo único no art. 298 do Código Penal apenas confirmou que cartão
de crédito/débito é considerado documento, sendo a Lei nº 12.737/2012 considerada como
lei interpretativa exemplificativa.
Logo, ainda que praticada antes da Lei nº 12.737/2012, a conduta de falsificar, no todo ou em
parte, cartão de crédito ou débito é considerada como crime de falsificação de documento
particular (art. 298 do CP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.578.479-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/8/2016 (Info 591).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
PRISÃO
O advogado suspenso dos quadros da OAB não tem direito a recolhimento em sala de Estado Maior
O advogado só terá direito à prisão em sala de Estado-Maior se estiver no livre exercício da
profissão, o que não é o caso se ele estiver suspenso dos quadros da OAB.
Assim, decretada a prisão preventiva de advogado, este não terá direito ao recolhimento
provisório em sala de Estado Maior caso sua inscrição na ordem esteja suspensa.
STJ. 6ª Turma. HC 368.393-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/9/2016 (Info 591).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Não se aplica a Súmula 337 do STJ se a denúncia foi julgada totalmente procedente
e pela pena em concreto um dos delitos foi extinto pela prescrição
O réu foi denunciado pela prática de dois crimes em concurso formal. A sentença condenou o
agente pelos dois delitos. Em embargos de declaração foi reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, em relação a um dos crimes.
A pena mínima do delito que restou é igual a 1 ano. Mesmo assim, não se poderá conceder
suspensão condicional do processo em relação a este crime remanescente.
A súmula 337 do STJ afirma: "É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva."
No caso, no entanto, a denúncia foi julgada totalmente procedente e somente após isso foi
reconhecida a prescrição em razão da pena concreta. Assim, não houve procedência PARCIAL
da pretensão punitiva, mas sim integral, não sendo caso de incidência da Súmula 337 do STJ.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.500.029-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/9/2016 (Info 591).
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COMUTAÇÃO DE PENA
Condenado que pratica falta grave nos 12 meses antes da publicação do decreto de indulto
natalino não terá direito ao benefício mesmo que a homologação ocorra após o decreto
O benefício da comutação de penas previsto no Decreto de indulto natalino deve ser negado
quando o apenado tiver praticado falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores
à publicação do Decreto, mesmo que a respectiva decisão homologatória tenha sido proferida
posteriormente.
Assim, não terá direito de comutação de pena, o apenado que praticar falta grave no lapso de
12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial, desde que homologada a falta,
ainda que a decisão seja posterior ao Decreto.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.549.544-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/9/2016 (Info 591).
STF. 2ª Turma. RHC 133443/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/10/2016 (Info 842).
STF. 2ª Turma. HC 132236/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/8/2016 (Info 837).

DIREITO TRIBUTÁRIO
PROCESSO TRIBUTÁRIO
O § 2º do art. 12 da Portaria 643/2009 da PGFN é ilegal
Apenas alguns concursos federais!
Independentemente de renegociação das dívidas em que o devedor figure como
corresponsável, é possível renegociar, com base no art. 8º da Lei nº 11.755/2008, as dívidas
em que ele figure como devedor principal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.534.487-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 29/8/2016 (Info 591).

PIS/PASEP/COFINS
Juiz não pode extinguir execução fiscal de ofício invocando
a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1°, da Lei nº 9.718/98
A declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/1998, pelo STF, não
afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA, motivo pelo qual é
vedado extinguir de ofício, por esse motivo, a Execução Fiscal.
Três razões para isso: 1) existem casos em que a base de cálculo apurada do PIS e da Cofins é
composta integralmente por receitas que se enquadram no conceito clássico de faturamento;
2) ainda que haja outras receitas estranhas à atividade operacional da empresa, é possível
expurgá-las do título mediante simples cálculos aritméticos; 3) eventual excesso deve ser
alegado como matéria de defesa, não cabendo ao juízo da Execução inverter a presunção de
certeza, de liquidez e de exigibilidade do título executivo.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.386.229-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/8/2016 (recurso
repetitivo) (Info 591).
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