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DIREITO CIVIL
EVICÇÃO
Prazo prescricional da ação de indenização
A pretensão deduzida em demanda baseada na garantia da evicção submete-se ao prazo
prescricional de 3 anos.
Em outras palavras, é de 3 anos o prazo prescricional para que o evicto (que perdeu o bem por
evicção) proponha ação de indenização contra o alienante.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.577.229-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 8/11/2016 (Info 593).
Evicção
A evicção ocorre quando:
- a pessoa que adquiriu um bem
- perde a posse ou a propriedade desta coisa
- em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo
- que reconhece que um terceiro possuía direitos anteriores sobre este bem
- de modo que ele não poderia ter sido alienado.
Após perder a posse ou a propriedade do bem, o adquirente (evicto) deverá ser indenizado pelo alienante
por conta deste prejuízo. O fundamento desta indenização está no princípio da garantia. Logo, não
interessa discutir se o alienante estava ou não de boa-fé quando vendeu o bem. Mesmo de boa-fé, ele
terá a obrigação de indenizar o evicto.
Veja como o Min. Luis Felipe Salomão definiu o instituto:
“A evicção consiste na perda parcial ou integral da posse ou da propriedade do bem, via de regra, em
virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de
motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição.” (REsp 1.332.112-GO).
Evicção vem do latim evincere ou evictio, que significa algo como “ser vencido”. Na língua portuguesa
existe o verbo “evencer”, que significa “promover a evicção de alguém”.
Exemplo
João comprou um terreno de Bartolomeu. De repente, aparece Gilberto ajuizando uma ação
reivindicatória contra João e afirmando que Bartolomeu não poderia ter vendido o terreno porque não lhe
pertencia. A ação é julgada procedente e João perde o terreno.
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Personagens
Na evicção, temos os seguintes personagens:
 evictor: é o terceiro reivindicante do bem (ex: Gilberto);
 evicto: é o adquirente do bem, que perdeu a ação movida pelo evictor (ex: João);
 alienante: é o que transferiu o bem ao evicto, e por isso, deve responder pela evicção, indenizando-o
(ex: Bartolomeu).
Indenização devida em caso de evicção
Após perder a posse ou a propriedade do bem, o adquirente (evicto) deverá ser indenizado pelo alienante
por conta deste prejuízo.
O valor da indenização englobará o preço pago pelo evicto na compra do bem e mais as outras despesas
que ele comprove ter realizado.
Segundo o art. 450 do CC, o evicto possui o direito de receber as seguintes quantias:
 restituição integral do preço que pagou, com juros e correção monetária;
 indenização pelos frutos que tiver sido obrigado a restituir ao evictor;
 indenização pelas benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas (art. 453);
 indenização pelas despesas do contrato;
 reembolso das custas judiciais e honorários advocatícios;
 indenização pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção.
Veja o que diz o CC:
Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das
quantias que pagou:
I – à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;
II – à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;
III – às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.
O valor do preço do bem é calculado segundo a data da evicção (e não com base no dia da aquisição):
Art. 450 (...)
Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se
evenceu (no momento da perda e não na data da alienação), e proporcional ao desfalque sofrido, no caso
de evicção parcial.
Assim, por exemplo, se a pessoa comprou o bem por 200 mil reais, mas na data da evicção (anos mais
tarde), a coisa valia 300 mil reais, este último valor é que deverá ser devolvido ao evicto.
Qual é o prazo prescricional para esta ação de indenização baseada na evicção?
3 anos.
A pretensão deduzida em demanda baseada na garantia da evicção submete-se ao prazo prescricional
de três anos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.577.229-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 8/11/2016 (Info 593).
A garantia por evicção está relacionada com a "responsabilidade negocial" do alienante, que tem a
obrigação de indenizar o adquirente evicto pelo fato de não ter transmitido a propriedade do bem isenta
de vícios.
Desse modo, independentemente do nomen juris que seja dado pelo autor, a demanda na qual o evicto
busca ser indenizado pelos danos causados pela evicção é, na verdade, uma ação de reparação civil
decorrente de inadimplemento contratual. Isso porque, como vimos, o alienante descumpriu uma das
obrigações do contrato (transmitir a propriedade isenta de vícios). Logo, aplica-se ao caso o prazo
prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do CC:
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Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3º Em três anos:
V - a pretensão de reparação civil;
Este dispositivo fala em "reparação civil" de forma ampla, de modo que tem incidência tanto na
responsabilidade civil extracontratual como contratual.

LOCAÇÃO
Termo inicial do prazo para purgação da mora
Não cabimento de purgação complementar da mora
caso os valores tenham sido contestados pelo locatário
Importante!!!
Cuidado com alguns livros!
Termo inicial do prazo para purgação da mora
Na ação de despejo por falta de pagamento, o locatário ou o fiador poderão evitar a rescisão da
locação efetuando, no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado
mediante depósito judicial (art. 62, II, da Lei nº 8.245/91).
A partir de quando começa a ser contado este prazo que o requerido possui para purgar a
mora? O que o art. 62, II, da Lei quer dizer quando fala "contado da citação"?
O prazo de 15 dias para purgação da mora deve ser contado a partir da juntada aos autos do
mandado de citação ou aviso de recebimento devidamente cumprido.
Não cabimento de purgação complementar da mora caso os valores tenham sido contestados
pelo locatário
A contestação de parte do débito na ação de despejo por falta de pagamento é incompatível
com a intimação do locatário para fins de complementação do depósito em relação às parcelas
tidas por ele como indevidas.
Não se deve intimar o locatário para efetuar a purgação complementar da mora (art. 62, III, da
Lei nº 8.245/91) se houve manifestação contrária de sua parte, em contestação, quanto à
intenção de efetuar o pagamento das parcelas não depositadas.
Em outras palavras, se o locatário, regularmente citado, contesta parte da dívida, não cabe a
sua intimação para complementar o depósito de emenda da mora e pagar tais parcelas.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.005-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João é locatário de um apartamento que pertence a Pedro (locador).
João deixou de pagar os alugueis, razão pela qual Pedro ajuizou contra ele ação de despejo cumulada com
cobrança de aluguel e demais parcelas acessórias da contrato locatício.
Na petição inicial, o autor indicou R$ 7 mil como valor da quantia que seria devida pelo requerido,
conforme exige o art. 62, I, da Lei nº 8.245/91:
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de
aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação,
observar-se-á o seguinte:
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I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e
acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o
locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial,
cálculo discriminado do valor do débito;
No cálculo discriminado, o autor explicou que R$ 5 mil era relativo ao valor dos alugueis atrasados e R$ 2
mil eram dívidas de IPTU do imóvel que, por contrato, seriam de responsabilidade do locatário.
Citação
O juiz deverá determinar a citação do réu para, no prazo de 15 dias contado, apresentar resposta aos
termos da demanda.
Purgação da mora
No próprio mandado de citação, o magistrado deverá advertir o requerido de que ele poderá evitar a rescisão
do contrato locatício desde que pague o valor do débito atualizado, no prazo de 15 dias, mediante depósito
judicial. É a purgação da mora. Essa possibilidade encontra-se prevista no art. 62, II, da Lei nº 8.245/91:
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de
aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação,
observar-se-á o seguinte:
(...)
II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante
depósito judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido,
se do contrato não constar disposição diversa;
Suponhamos que o juiz tenha proferido este despacho em 02/02. Em 03/03, a carta com a citação chegou
na casa de João, sendo assinado por ele o aviso de recebimento (AR). Em 04/04, o AR foi juntado aos autos
do processo.
TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA
A partir de quando começa a ser contado o prazo de 15 dias que o requerido possui para purgar a mora?
O que o art. 62, II, da Lei quer dizer quando fala "contado da citação"?
A contagem do prazo para purgação da mora é feita a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento
ou do mandado devidamente cumprido. Em nosso exemplo, a partir do dia 04/04.
Na ação de despejo, o prazo de 15 dias para purgação da mora deve ser contado a partir da juntada aos
autos do mandado de citação ou aviso de recebimento devidamente cumprido.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.005-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
A purgação da mora é feita mediante depósito judicial vinculado à respectiva ação de despejo, ou seja,
trata-se de ato intrínseco ao processo (endoprocessual) e nele deve ser comprovada.
Assim, o art. 62, II, da Lei nº 8.245/91, por estabelecer prazo para a prática de ato processual, deve ser
interpretado em conjunto com as regras do CPC, em especial o art. 231, I e II:
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de
justiça;
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Além de ser tecnicamente mais correta, essa interpretação confere um prazo mais dilatado ao locatário
para fins de purgação da mora, sendo, portanto, mais consentânea com o princípio da preservação dos
contratos e com o cumprimento de sua função social.
NÃO CABIMENTO DE PURGAÇÃO COMPLEMENTAR DA MORA CASO OS VALORES TENHAM SIDO CONTESTADOS PELO LOCATÁRIO
Voltando ao nosso exemplo:
João foi citado e adotou as seguintes providências:
a) apresentou contestação afirmando que realmente estava devendo os alugueis, mas negando que fosse
sua responsabilidade pagar o IPTU. Assim, ele reconheceu dever os R$ 5 mil, mas impugnou o débito de R$
2 mil relacionado com o imposto.
b) além disso, ele efetuou o depósito judicial de R$ 5 mil a fim de purgar a mora.
O juiz não concordou com os argumentos do locatário e afirmou que, havendo previsão expressa no contrato
de locação, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU pode ser atribuída ao inquilino. Além disso, o
magistrado entendeu que, como não foi depositado o valor integral da dívida, não houve purgação da mora.
Em razão disso, o magistrado declarou rescindido o contrato, determinando o despejo do inquilino.
Purgação complementar da mora
O locatário recorreu contra a decisão afirmando que, se o magistrado entendeu que a quantia depositada
não era a correta, deveria ter determinado a sua intimação para complementar o valor, nos termos do art.
62, III, da Lei nº 8.245/91:
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de
aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação,
observar-se-á o seguinte:
(...)
III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o
locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá
ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a
requerimento do locador;
O argumento do locatário deverá ser acolhido? Errou o juiz ao não determinar a sua intimação para
complementar o depósito?
NÃO.
Não faz sentido intimar o locatário para fazer a purgação complementar da mora se ele (inquilino)
apresentou contestação afirmando que só concorda com os valores que por ele foram depositados e que
não tem a obrigação de pagar as demais parcelas.
Se a parte optou por contestar parte do débito exigido, praticou ato incompatível com a vontade de
purgar a mora, ao menos em relação aos valores questionados na contestação.
A esse respeito, é esclarecedora a lição de Sylvio Capanema de Souza:
"(...) Não está o réu obrigado a purgar a mora, podendo, assim resistir à pretensão autoral, oferecendo sua
resposta, que, será a mais ampla possível, já que o procedimento é o ordinário.
Poderá, então, alegar o réu a inexistência da mora, impugnando-a ao locador, que teria recusado
injustamente o aluguel; ou que há excesso de cobrança, ou que já pagou o que lhe é cobrado.
É evidente que recairá sobre ele o ônus da prova do alegado fato extintivo ou modificativo do direito do
autor. Assim, por exemplo, se alegar a mora do locador, terá de provar que houve a oferta tempestiva da
prestação e a recusa injusta.
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Se sustentar que a cobrança é excessiva ou que já pagou, integral ou parcialmente, o que lhe é exigido, a
prova lhe incumbe, e, uma vez feita, o pedido será improcedente.
Cumpre assinalar uma importante advertência, quanto ao risco assumido pelo réu, se resolver contestar o
pedido: não logrando ele demostrar seu direito, o despejo será inevitável, já que, decorrido o prazo da
resposta, não mais se admitirá a emenda da mora.
Por isso mesmo, muitos locatários preferem pagar, ainda que convencidos de que não devem tudo o que
lhes é exigido, para, depois, pleitear, em ação própria, a repetição do indébito, o que a seguir
examinaremos." (Da locação do imóvel urbano: direito e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 523)
Assim, descabe intimação para complementar o depósito de emenda da mora se o locatário, regularmente
citado, contesta o pedido, negando a existência do débito.
Em suma:
A intimação do locatário para fins de purgação complementar da mora (art. 62, III, da Lei n. 8.245/91) é
incompatível com a manifestação contrária de sua parte, em contestação, quanto à intenção de efetuar
o pagamento das parcelas não depositadas.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.005-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2016 (Info 593).

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Cláusula penal em contratos de serviços advocatícios
Importante!!!
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia
ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
É direito do advogado renunciar ou da parte revogar o mandato a qualquer momento e sem
necessidade de declinar as razões. Isso porque a relação entre advogado e cliente é pautada
pela confiança, fidúcia, sendo um contrato personalíssimo (intuitu personae).
Apesar de o advogado não poder exigir multa pelo fato de o contratante ter revogado o
mandato, ele poderá cobrar o valor dos honorários advocatícios na proporção dos serviços
que já foram prestados.
Cláusula penal em contratos advocatícios:
 é lícita para situações de mora e/ou inadimplemento (ex: multa pelo atraso no pagamento
dos honorários).
 não é permitida para as hipóteses de renúncia ou revogação do mandato (ex: multa pelo
fato de o cliente ter decidido revogar o mandato e constituir outro advogado).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.346.171-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/10/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João contratou um advogado para representar-lhe na ação de inventário de seu pai.
No contrato celebrado, havia uma cláusula estipulando multa de R$ 20 mil caso o contratante revogasse o
mandato sem justo motivo. Confira a redação da referida cláusula:
"CLÁUSULA QUARTA - DA MULTA CONTRATUAL
Caso o CONTRATANTE revogue o mandato outorgado sem motivo justificado, deverá pagar multa
contratual no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)."
Esta cláusula é válida? É possível a previsão de cláusula penal em contrato de prestação de serviços
advocatícios estipulando multa caso haja revogação do mandato?
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NÃO.
A relação entre advogado e cliente é pautada pela confiança, fidúcia, sendo um contrato personalíssimo
(intuitu personae) em que a qualidade profissional pessoal das partes é inerente ao contrato, de modo
que, não mais havendo essa confiança, poderá haver a revogação do contrato de mandato, sem qualquer
incidência de multa por esse fato.
Justamente por isso, o CPC, ao tratar sobre a revogação e renúncia de mandato, não exige motivação para
este ato. Veja:
Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que
assuma o patrocínio da causa.
Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o
disposto no art. 76.
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste
Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que
necessário para lhe evitar prejuízo
§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários
advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.
Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do
cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem
mandante, nem mandatário.
Assim como é permitido ao advogado, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões,
renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, também é da essência do mandato a liberdade que
o cliente possui de revogar o patrocínio que havia sido outorgado ao advogado.
Nessa ordem de ideias, tendo em conta a natureza do contrato celebrado entre cliente e advogado, só é
permitida cláusula penal no contrato de prestação de serviços advocatícios para as situações de mora e/ou
inadimplemento. Por outro lado, não se mostra possível a estipulação de multa para as hipóteses de
renúncia ou revogação unilateral do mandato, independentemente de motivação.
Este é também o entendimento do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP:
(...) Quando a rescisão contratual ou a revogação do mandato ocorre em momento onde sequer houve o
início da prestação do serviço contratado ou a prática de algum ato judicial, o advogado não faz jus aos
honorários cobrados antecipadamente, por força de princípios éticos e morais, onde um se confunde com
o outro. Tem apenas o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao trabalho efetuado. O
advogado pode estabelecer no contrato de honorários cláusula penal para a hipótese de mora ou
inadimplemento, desde que seu montante seja fixado com moderação. No entanto, não pode referido
contrato prever multa para a hipótese de o cliente revogar unilateralmente o mandato do advogado,
hipótese em que o advogado terá direito ao recebimento dos honorários proporcionais ao trabalho
efetuado. (...)
Proc. E-3.734⁄2009 – v.u., em 27⁄03⁄2009, do parecer e ementa do Rel. Dr. Luiz Antonio Gambelli – Rev.
Dr. Eduardo Teixeira da Silveira – Presidente Dr. Carlos Roberto F. Mateucci.
Com efeito, é da essência da relação advogado/cliente a potestade de revogar ou renunciar mandato,
inclusive tacitamente, como acontece nas hipóteses em que o outorgante confere novo instrumento de
procuração a outro advogado.
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Desse modo, com a perda da fidúcia (confiança), não é razoável exigir que a parte permaneça vinculada ao
advogado pelo temor de ser obrigado a pagar a multa. A cláusula penal deverá ficar restrita aos casos de
mora ou de inadimplemento.
Direito do advogado ao recebimento dos honorários pelos serviços que desempenhou
Vale ressaltar, no entanto, que, apesar de o advogado não poder exigir multa pelo fato de o contratante
ter revogado o mandato, ele poderá cobrar do ex-cliente o valor dos honorários advocatícios na proporção
dos serviços que já foram prestados. Nesse sentido:
(...) Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, o rompimento antecipado do contrato autoriza a cobrança
da verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios. (...)
STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 118.143/PA, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/08/2012.
Em suma:
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito
de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
Cláusula penal em contratos advocatícios:
• é lícita para situações de mora e/ou inadimplemento (ex: multa pelo atraso no pagamento dos
honorários).
• não é permitida para as hipóteses de renúncia ou revogação do mandato (ex: multa pelo fato de o
cliente ter decidido revogar o mandato e constituir outro advogado).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.346.171-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/10/2016 (Info 593).
Obs: a revogação do mandato é feita pelo cliente; a renúncia é ato do advogado.

ACESSÃO
Responsabilidade do proprietário do solo pelas despesas
havidas com a construção realizada em seu terreno
O construtor proprietário dos materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização
devida pela construção, quando não puder havê-la do contratante.
Ex: a empresa "A" contratou uma construtora para fazer um centro comercial no terreno
pertencente à empresa "B". A empresa "B", mesmo não tendo participado do contrato, poderá
ser responsabilizada subsidiariamente caso a construção seja realizada e a construtora não
seja paga.
Aplica-se, ao caso, o parágrafo único do art. 1.257: "O proprietário das sementes, plantas ou
materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder
havê-la do plantador ou construtor."
STJ. 4ª Turma. REsp 963.199-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa "A" decidiu fazer, em conjunto com a empresa "B", um centro comercial de três andares.
O local escolhido para a construção foi um terreno vazio, que é de propriedade da empresa "B".
A empresa "B" ficou cuidando de outros assuntos relacionados com o projeto e a empresa "A" ficou
responsável por selecionar a construtora que iria edificar o centro comercial.
A empresa "A" celebrou, então, contrato com a construtora "Bom Cimento" para que esta construísse o
prédio onde funcionará o comércio.
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A obra foi toda realizada, mas a empresa "A" ficou devendo o pagamento das últimas parcelas que haviam
sido combinadas.
A construtora ficou tentando receber amigavelmente a quantia devida, mas não obteve êxito e, quando foi
tentar propor ação judicial, descobriu que a empresa "A" fechou suas portas sem deixar novo endereço
nem bens disponíveis.
Diante desta situação, a construtora ajuizou ação de cobrança contra a empresa "B", proprietária do
terreno onde foi construído o centro comercial.
A empresa "B" contestou a demanda afirmando que é pessoa jurídica distinta da empresa "A", possuindo
CNPJ diferente e sócios diversos. Além disso, sustentou que o contrato foi celebrado apenas entre a
empresa "A" e a construtora e que ela (empresa "B") não pode ser obrigada a cumprir um ajuste do qual
não participou.
A pergunta a ser respondida é, portanto, a seguinte: a construtora terá direito de ser ressarcida pela
empresa "B" (proprietária do terreno)?
SIM.
O construtor proprietário dos materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida pela
construção, quando não puder havê-la do contratante.
STJ. 4ª Turma. REsp 963.199-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2016 (Info 593).
A empresa "B", proprietária do terreno, mesmo que não tenha sido a contratante da construção e embora
não tenha qualquer vínculo obrigacional com a construtora, pode vir a ser responsabilizada pelo
pagamento do débito por força do parágrafo único do art. 1.257 do CC:
Art. 1.257 (...)
Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo
a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor.
A construtora, na condição de proprietária dos materiais utilizados (tijolos, areia, cimento, ferros, azulejos
etc), poderá cobrar da empresa "B", proprietária do solo, a indenização devida pela construção, em virtude
de não ter podido recebê-la do construtor da obra (empresa "A").
Vale ressaltar que a empresa "B" adquiriu a propriedade da construção que foi realizada em seu terreno
por meio do instituto chamado de "acessão".
"Acessão é o modo originário aquisitivo de propriedade em razão do qual o proprietário de um bem passa
a adquirir a titularidade de tudo que a ele se adere. Isto é, pela acessão contínua, uma coisa se une ou se
incorpora materialmente a outra, em estado permanente, por ação humana ou causa natural, e o
proprietário da coisa principal adquire a propriedade da coisa acessória que se lhe uniu ou incorporou.
[...]
A acessão como modo de aquisição de propriedade imóvel pode-se dar de imóvel a imóvel (aluvião,
avulsão, formação de ilhas, álveo abandonado) e de móvel a imóvel (plantações e construções). Subdividese ainda em acessão natural (aluvião, avulsão, álveo abandonado, formação de ilhas) ou artificial
(construções e plantações).
Este modo de aquisição da propriedade é centrado em dois problemas jurídicos: a) a quem atribuir a
propriedade da coisa acedente à principal; b) as consequências patrimoniais decorrentes da acessão.
A primeira questão é solucionada invocando-se a antiga parêmia de que o acessório segue o principal. O
fundamento jurídico da acessão repousa na inconveniência de destacar-se o que acede ao principal, pois é
preferível atribuir a propriedade toda do dono da coisa principal do que estabelecer um condomínio
indesejável entre os proprietários das coisas que se uniram. Percebe-se que as regras da acessão
objetivam indicar qual será a propriedade preponderante, quando o acréscimo é de titularidade diversa da
coisa que foi acrescida.
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O segundo problema é examinado de forma a, sempre que possível, indenizar o titular desfalcado da
propriedade, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa."
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Direito Reais. Vol. V. 5ª ed.
Juspodivm: Salvador, 2013, p. 482-483)
O ordenamento jurídico pátrio repudia o enriquecimento sem causa. Assim, a construção representou um
acréscimo no patrimônio da empresa "B" e, em razão disso, esta, na qualidade de proprietária do lote,
pode ser subsidiariamente responsabilizada, restando-lhe ajuizar ação de regresso contra a empresa
contratante ("A") caso entenda que esta lhe deve algum valor.

USUCAPIÃO
Indivíduo que comprou e tem a posse de veículo pode propor usucapião
se o automóvel estiver registrado em nome de terceiro
O indivíduo que tem a propriedade de um veículo que, no entanto, está registrado em nome de
um terceiro no DETRAN, possui interesse de agir para propor ação de usucapião
extraordinária (art. 1.261 do CC) já que, com a sentença favorável, poderá regularizar o bem
no órgão de trânsito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.177-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Em 2002, João comprou de Gustavo um Chevette, modelo 1988.
Esta compra e venda, contudo, foi apenas verbal e, no DETRAN, o carro continua registrado em nome de
Pedro, primeiro proprietário e que vendeu o veículo para Gustavo.
João enfrenta diversas dificuldades pelo fato de o automóvel não estar em seu nome e gostaria de
regularizar a situação. Já foi diversas vezes ao DETRAN, mas nunca conseguiu resolver
administrativamente a situação.
Usucapião extraordinária
João comentou a situação com seu sobrinho, advogado que está estudando para concursos, e este decidiu
ajudar o tio. Preparou e deu entrada em uma ação de usucapião extraordinária de bem móvel, nos termos
do art. 1.261 do Código Civil:
Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião,
independentemente de título ou boa-fé.
Ocorre que o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito alegando que o autor não tinha interesse
de agir para ajuizar a usucapião. Segundo argumentou o magistrado, a propriedade dos bens móveis se
transmite pela simples tradição (entrega), conforme previsto no art. 1.226 do CC. João comprou o veículo
e o recebeu, tanto que está na posse do bem. Logo, houve a tradição e, consequentemente, a transmissão
da propriedade. Dessa forma, para a sentença, não haveria interesse de agir na ação de usucapião, tendo
em vista que o bem já pertence ao autor.
Por fim, o juiz argumentou que se está faltando apenas o registro no DETRAN, o autor deverá propor ação
com este objetivo específico, e não a usucapião.
Agiu corretamente o magistrado?
NÃO.
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O indivíduo que tem a propriedade de um veículo que, no entanto, está registrado em nome de um
terceiro no DETRAN, possui interesse de agir para propor ação de usucapião extraordinária (art. 1.261
do CC) já que, com a sentença favorável, poderá regularizar o bem no órgão de trânsito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.177-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
Realmente, o juiz está certo quando argumenta que a propriedade de bens móveis se transfere pela
tradição. Assim, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão
de que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição:
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.
A despeito dessa regra geral, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão
de trânsito limita o exercício da propriedade plena, uma vez que torna impossível ao proprietário que não
consta do registro tomar qualquer ato inerente ao seu direito de propriedade, como o de alienar ou de
gravar o bem.
Em outras palavras, em se tratando de compra e venda de automóvel, a simples tradição não permite que
o proprietário exerça todos os poderes inerentes à propriedade. Isso só se torna possível com o registro no
órgão de trânsito. As faculdades do proprietário do veículo de usar, gozar e dispor da coisa ficam mitigadas
ante a ausência de regularização de sua propriedade no DETRAN.
Por essa razão, o proprietário do veículo tem interesse de agir para propor a ação de usucapião se o
automóvel está registrado em nome de terceiro no DETRAN.
Sílvio de Salvo Venosa já enfrentou o tema:
"Por vezes, terá o possuidor de coisa móvel necessidade de comprovar e regularizar a propriedade.
Suponhamos a hipótese de veículos. Como toda coisa móvel, sua propriedade transfere-se pela tradição. O
registro na repartição administrativa não interfere no princípio do direito material. No entanto, a ausência
ou defeito no registro administrativo poderá trazer entraves ao proprietário, bem como sanções
administrativas. Trata-se de caso típico no qual, não logrando o titular regularizar a documentação
administrativa do veículo, irregular por qualquer motivo, pode obter a declaração da propriedade por
meio da usucapião.” (Direito Civil: Direitos Reais. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 264).

HERANÇA
Pedido de abertura de inventário com a regularização processual
por meio de nomeação de advogado implica aceitação tácita da herança
O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual
por meio de nomeação de advogado, implicam a aceitação tácita da herança.
Assim, se depois de constituir advogado e pedir a abertura de inventário, a pessoa morre, os
herdeiros desta não poderão renunciar à herança porque já houve aceitação tácita.
A aceitação da herança (expressa ou tácita) torna definitiva a qualidade de herdeiro,
constituindo ato irrevogável e irretratável.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.622.331-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/11/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Rafaela faleceu e deixou dois herdeiros necessários: João (seu pai) e Mateus (seu irmão).
João e Mateus constituíram um advogado e ajuizaram, juntos, ação de inventário e arrolamento de bens,
que foi distribuída para a 1ª Vara de Família e das Sucessões.
Ocorre que, uma semana depois, João também faleceu, deixando Mateus como único herdeiro.
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Diante disso, Mateus peticionou na ação de inventário pedindo, em nome de João (seu pai falecido), a
renúncia da herança de Rafaela. Em outras palavras, Mateus afirmou: sou o único herdeiro de João, meu
pai, que faleceu, e, em seu nome, estou dizendo que ele renuncia à sua parte na herança de Rafaela.
O pedido de Mateus foi fundamentado no caput do art. 1.809 do CC:
Art. 1.809. Falecendo o herdeiro (no exemplo: João) antes de declarar se aceita a herança, o poder de
aceitar passa-lhe aos herdeiros (no exemplo: Mateus), a menos que se trate de vocação adstrita a uma
condição suspensiva, ainda não verificada.
O pedido de Mateus deverá ser aceito?
NÃO. O pedido de renúncia à herança formulado por Mateus, representando o seu pai, deverá ser
indeferido porque João (o genitor) já havia aceitado a herança, ainda que tacitamente, no momento em
que ajuizou a ação de inventário.
Em tese, Mateus poderia ter pedido a renúncia da herança em nome de seu pai, conforme autoriza o art.
1.809 do CC. O problema é que seu pai já havia aceitado a herança. Logo, não se pode renunciar a herança
depois de ela já ter sido aceita, conforme preveem os arts. 1.804 e 1.812 do CC:
Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da
sucessão.
Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança.
O fato de João ter constituído advogado e pedido a abertura de inventário significa, então, que houve a
aceitação tácita da herança?
Sim. Exatamente. O STJ decidiu que:
O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio
de nomeação de advogado, implicam a aceitação tácita da herança.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.622.331-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/11/2016 (Info 593).
Essa é a posição da doutrina a respeito do tema:
"(...) A presunção relativa (iuris tantum) é de que o herdeiro aceitou a herança. Só com ato positivo em
sentido contrário (renúncia expressa) é que se tem por não aceita a herança. São demonstrações de
aceitação tácita da herança a outorga de procuração para advogado habilitar-se no inventário do
falecido, o ajuizamento do inventário, a concordância com a avaliação dos bens que compõem a herança
etc. A aceitação ou adição (Aditio) da herança, expressa ou tácita, torna definitiva a qualidade de herdeiro,
de modo que não poderá haver, posteriormente, renúncia à referida herança. O herdeiro que aceitar a
herança, e, em seguida não quiser mais ostentar essa situação poderá celebrar negócio jurídico de doação,
transferência, alienação ou de cessão dos direitos hereditários de que seja titular". (NERY JUNIOR, Nelson;
NERY, Rosa Maria de A. Código Civil Comentado. São Paulo: RT, 11ª ed., p. 2.072) (grifou-se)
"A aceitação tácita é comportamental, decorrendo da prática de atos positivos ou negativos do sucessor,
demonstrando a sua vontade de receber o patrimônio transmitido automaticamente. (...)
Ilustrativamente, é possível falar em aceitação tácita quando o herdeiro exterioriza-se como possuidor e
proprietário dos bens transmitidos, ou ainda, quando constitui um advogado para se habilitar no
inventário e participar da partilha (...)" (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito
Civil. Vol. 7. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 214-215).
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DIREITO DO CONSUMIDOR
VÍCIO DO PRODUTO
Responsabilidade dos provedores de busca de produtos à venda on-line
Importante!!!
O provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer intermediação
entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da
mercadoria ou inadimplemento contratual.
Exemplos de provedores de buscas de produtos: Shopping UOL, Buscapé, Bondfaro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.444.008-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
Provedores de busca de produtos à venda on-line
João queria comprar um tablet e estava na dúvida do local onde seria mais barato. Foi então que soube
que havia um site no qual a pessoa digita o produto que deseja e é feita uma pesquisa indicando as lojas
virtuais onde aquela mercadoria é vendida com o respectivo preço. Assim, o internauta pode comparar os
preços e escolher comprar na loja mais barata.
Este tipo de site é chamado de "provedor de buscas de produtos à venda on-line".
Exemplos: Shopping UOL, Buscapé, Zoom, Bondfaro, Jacotei etc.
Inadimplemento contratual
Imagine que João acessou o Shopping UOL, fez a pesquisa e identificou que o modelo de tablet que ele
queria estava sendo vendido mais barato na loja "Tabajaras On-line.com". Ele acessou, então, o site da loja
e comprou o produto. Ocorre que, apesar de o preço ter sido pago, a mercadoria nunca foi entregue.
Diante disso, João propôs ação de indenização contra a loja (Tabajaras) e contra o provedor de busca
(Shopping UOL) pedindo para ser ressarcido pelo prejuízo sofrido.
João alegou que o provedor de busca deve ser considerado como fornecedor de serviços, nos termos do
art. 3º do CDC, possuindo, portanto, responsabilidade solidária pelos danos causados (art. 7º, parágrafo
único c/c art. 18).
Contestação
O provedor contestou a demanda afirmando que:
1) não deveria incidir o CDC, considerando que o serviço por ele prestado é gratuito e o art. 3º, § 2º do
Código exige que seja prestado mediante remuneração (§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista).
2) ele não poderia ser responsabilizado pelo fato de a loja virtual não ter cumprido o contrato.
Vamos analisar os dois argumentos do provedor.
1) O simples fato de o provedor não cobrar dos usuários para a realização das pesquisas faz com que não
se aplique o CDC?
NÃO.
O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de
consumo. Isso porque o termo “mediante remuneração”, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser
interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.444.008-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
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Na lição de Cláudia Lima Marques, “a expressão 'remuneração' permite incluir todos aqueles contratos em
que for possível identificar, no sinalagma escondido (contraprestação escondida), uma remuneração
indireta do serviço” (Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2003, p. 94).
No serviço ofertado pelos provedores de busca há o chamado marketing cruzado – ação promocional
entre produtos ou serviços em que um deles, embora não rentável em si, proporciona ganhos decorrentes
da venda de outros. Apesar das pesquisas realizadas no provedor serem gratuitas, a empresa vende
espaços publicitários no site, bem como preferências na ordem de listagem dos resultados das buscas.
Dessa forma, o provedor não é remunerado diretamente pelo internauta, mas tem contraprestação por
meio de publicidade.
Há, portanto, inegável relação de consumo nos serviços de Internet, ainda que prestados gratuitamente.
2) Os provedores de busca devem ser responsabilizados caso a loja virtual não cumpra suas obrigações
contratuais (inadimplemento contratual) ou se a mercadoria adquirida apresentar algum problema
(vício do produto)?
NÃO.
O serviço dos provedores de busca é realizado sem qualquer intermediação entre consumidor e vendedor.
Os resultados apresentados pelos buscadores nada mais são que outros sites ou recursos da Internet, que
ali se encontram de forma pública, isto é, independentemente do provedor de busca.
Mesmo com a existência de diversos mecanismos de filtragem do conteúdo da Internet, na maioria das
vezes é inviável ao provedor da busca exercer alguma forma de controle sobre os resultados da busca.
Em razão dessas características, o STJ entende que os provedores de pesquisa:
a) não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários;
b) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo dos resultados das buscas feitas
por cada usuário; e
c) não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado
termo ou expressão (STJ. 3ª Turma. REsp 1.316.921/RJ, julgado em 26/06/2012).
Transportando este mesmo raciocínio para os provedores de busca de produtos, o STJ decidiu que:
O provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer intermediação entre
consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou
inadimplemento contratual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.444.008-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
Responsabilizar o provedor de busca por todas as vendas propiciadas pelas buscas por ele realizadas, seria
como impor-lhe a obrigação de filtrar e verificar a ausência de fraude de cada uma das lojas virtuais
existentes na Internet, o que seria impossível.
Se o provedor de busca fosse condenado, seria como responsabilizar um jornal ou uma revista pelo
produto anunciado, considerando que também eles auferem rendimentos pela venda de espaço
publicitário.
Situação diferente no caso de o provedor realizar a intermediação entre o consumidor e o vendedor
Há de ser feita uma distinção fundamental:
PROVEDORES DE BUSCA DE PRODUTOS

PROVEDORES QUE FAZEM A INTERMEDIAÇÃO
ENTRE CONSUMIDOR E VENDEDOR

Fornecem apenas resultados de onde tais Além de oferecerem a busca de mercadorias ao
produtos são vendidos e os preços praticados, sem consumidor, disponibilizam toda a estrutura
participar da interação virtual que aperfeiçoará o virtual para que a venda seja realizada.
contrato eletrônico.
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O consumidor que quiser adquirir o produto será
redirecionado ao site do vendedor e ali faz a
compra sem a participação do provedor.
Não é cobrada comissão sobre as vendas. Seu
lucro decorre da venda de espaço publicitário.
Exs: Shopping UOL, Buscapé.
Não pode ser responsabilizado por vícios da
mercadoria ou inadimplemento contratual do
vendedor.

A operação é realizada inteiramente no site desse
prestador.
Normalmente é cobrada uma comissão sobre as
vendas.
Ex: Mercado Livre.
Prevalece que pode ser responsabilizado por vícios
da mercadoria ou inadimplemento contratual do
vendedor.

PRÁTICA ABUSIVA
Cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança é prática abusiva
Importante!!!
O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade.
Considera-se prática abusiva o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança
inequívocas.
Também é prática abusiva o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito
e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.
Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não integra o feito em litisconsórcio
passivo quando se discute a relação de consumo entre concessionária e consumidores, e não a
regulamentação emanada do ente regulador.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/8/2016 (Info 593).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
A companhia aérea Gol cancelou uma série de voos para a cidade de Cruzeiro do Sul (AC), local de difícil
acesso por via terrestre ou fluvial.
Diante disso, o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública contra a empresa pedindo que ela
fosse condenada a não mais cancelar os voos que opera naquela localidade, salvo se houvesse razões
técnicas relevantes e intransponíveis que justificassem.
O Parquet pediu, ainda, que, em caso de novos cancelamento, essa circunstância deveria ser amplamente
divulgada aos consumidores, com informações precisas, claras e verídicas.
A ANAC deverá estar presente nesta ação?
NÃO.
Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não integra o feito em litisconsórcio passivo
quando se discute a relação de consumo entre concessionária e consumidores, e não a regulamentação
emanada do ente regulador.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/8/2016 (Info 593).
O pedido formulado pelo Ministério Público encontrou amparo no STJ?
SIM.
O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade.
Considera-se prática abusiva o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas.
Também é prática abusiva o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e
justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/8/2016 (Info 593).
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Transporte aéreo como serviço essencial
O transporte aéreo é considerado serviço essencial para fins de aplicação do art. 22, caput e parágrafo
único, do CDC e, como tal, deve ser prestado de modo contínuo:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.
Assim, ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o CDC, em seu art. 22, caput e
parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito
privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança
e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os
danos advindos do descumprimento total ou parcial.
Difícil imaginar, atualmente, serviço mais "essencial" do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões
remotas do Brasil. O descumprimento do art. 22, caput, comporta, nos termos de seu parágrafo único, até
mesmo a tutela jurisdicional de prevenção e reparação por meio de danos patrimoniais e morais (inclusive,
coletivos), a teor do art. 6º, VI e VII, do CDC.
Vale lembrar que o mencionado art. 22 reforça a ideia de fornecedor constante do art. 3º do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
As concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo,
sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi
concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de
concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os
consumidores, individuais e/ou plurais.
Práticas abusivas
O art. 6º do CDC assegura ao consumidor, entre outros, proteção contra "práticas e cláusulas abusivas ou
impostas no fornecimento de produtos e serviços" (inc. IV).
O art. 39 do CDC elenca práticas abusivas de forma meramente exemplificativa, visto que admite
interpretação flexível. As práticas abusivas também são apontadas e vedadas em outros dispositivos da Lei
8.078/90, assim como podem ser inferidas, conforme autoriza o art. 7º, caput, do CDC, a partir de outros
diplomas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros.
O cancelamento e a interrupção de voos por concessionária, sem razões de ordem técnica e de segurança
intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve ser prevenida e punida. Também
é prática abusiva não informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos
vierem a ocorrer.
Oferta de bens e serviços
Os arts. 30 e 31, caput, do CDC dispõem sobre a oferta:
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio
de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
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Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. (...)
O Código de Defesa do Consumidor confere tratamento criterioso à oferta, momento inicial do contrato
que, de modo irrevogável, vincula o fornecedor, obrigando-o a agir de modo transparente, a informar e a
cumprir o que ofereceu ao atrair a aquiescência do consumidor com as condições propostas.
A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que vincula a concessionária a prestar o serviço
concedido nos termos do art. 30 e 31 do CDC.
Independentemente da maior ou da menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que
ofereceu, a agir com transparência e a informar o consumidor, inclusive por escrito e justificadamente.
Descumprida a oferta, a concessionária frustra os interesses e os direitos não apenas dos consumidores
concretamente lesados, mas de toda uma coletividade, dando ensejo à reparação de danos materiais e
morais (individuais e coletivos).
Dever de informar e do direito à informação
A liberdade de escolha do consumidor, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do CDC, depende da
correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços colocados no mercado de
consumo.
A autodeterminação do consumidor é indissociável da informação que lhe é transmitida, pois é um dos
meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Assim, se a informação é
adequada, o consumidor age com mais consciência; se é falsa, inexistente ou omissa, retira-se-lhe a
liberdade de escolha consciente.
O direito à informação confere ao consumidor “uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas
em relação ao produto ou serviço sejam, de fato, atingidas, manifestando o que vem sendo denominado
de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC,
somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma
adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil,
vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações
soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia” (REsp 1.144.840⁄SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 20/3/2012).
O dever de informar também decorre do respeito aos direitos básicos do consumidor, expressamente
disposto no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, como essencial, a
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
Mais do que obrigação decorrente de lei, o dever de informar é uma forma de cooperação, uma
necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar
tornou-se autêntico ônus pró-ativo incumbido aos fornecedores (parceiros comerciais, ou não, do
consumidor), pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (caveat
emptor).
Acresça-se que é de todos conhecida a peleja que o consumidor enfrenta para remarcar a data de um
bilhete aéreo ou reaver o valor pago, muitas vezes tendo de enfrentar filas em balcões de aeroportos e
pagar taxas de remarcação.
No Código de Defesa do Consumidor o dever de informar não é tratado como mero dever anexo, e sim
como dever básico, essencial e intrínseco às relações de consumo. De mais a mais, não é suficiente
oferecer a informação. É preciso saber transmiti-la, porque mesmo a informação completa e verdadeira
pode vir a apresentar deficiência na forma como é exteriorizada ou recebida pelo consumidor.
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DIREITO EMPRESARIAL
MARCA
Termo inicial do prazo prescricional de ação de abstenção de uso de marca
A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de
utilização exclusiva.
No caso concreto, o titular da marca havia autorizado que terceiro a utilizasse até determinada
data. A pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que este terceiro desrespeitou a
data assinalada como termo final de vigência da autorização.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.631.874-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
"XXX" é uma empresa que oferece cursos em todo o Brasil.
Em 1998, o INPI concedeu à "XXX" o registro da marca "Avanço Educacional".
Em 2000, uma outra empresa ("ZZZ") celebrou contrato com a "XXX", por meio do qual ficou autorizada a
abrir uma escola com o nome de "Avanço Educacional", utilizando a mesma metodologia e material
didático da "XXX".
O contrato chegou ao fim e, em 02/02/2014, a "ZZZ" foi notificada extrajudicialmente por "XXX" para que,
a partir daquela data, ela não mais utilizasse a marca "Avanço Educacional".
"ZZZ" não acatou os termos da notificação, razão pela qual, em 2015, "XXX" ajuizou ação de abstenção de
uso de marca contra a requerida.
A empresa "ZZZ" alegou que a pretensão estaria prescrita, considerando que ela teria tido início em 2000,
quando ela passou a utilizar a marca em disputa.
A tese da ré foi acolhida pelo STJ?
NÃO.
A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização
exclusiva.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.631.874-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).
A pretensão nasce para seu titular quando violado o direito subjacente (art. 189 do CC).
Tratando-se de abstenção de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata
que o direito do titular de que apenas ele utilize a marca (direito à utilização exclusiva - art. 129 da Lei nº
9.279/96) foi ofendido por ato de terceiro.
No caso concreto, havia autorização para que o terceiro utilizasse a marca. Logo, não havia, ainda, violação
a direito. No entanto, partir do momento em que houve expressa manifestação do titular no sentido de
cessar os efeitos da autorização e esta notificação não foi cumprida, surgiu a pretensão do titular de
defender seu direito.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO MONITÓRIA
Possibilidade de utilização de e-mail para instruir ação monitória
Importante!!!
O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se
convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.381.603-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/10/2016 (Info 593).
Ação monitória
Ação monitória é um procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor
o pagamento de soma em dinheiro ou a entrega de coisa com base em prova escrita que não tenha
eficácia de título executivo.
Ex1: ação monitória para cobrança de cheque prescrito.
Ex2: ação monitória para cobrança de valores baseados em contrato bancário de abertura de contacorrente.
O cheque prescrito e o contrato bancário de abertura de conta são provas escritas do débito, mas que não
se constituem em título executivo.
Se o credor tem título executivo, pode ingressar desde logo com a execução.
Se o credor não tem nenhuma prova documental, só lhe resta a ação de cobrança.
Se o credor tem prova escrita que não goza de eficácia de título executivo: cabe ação monitória.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
João vendeu para Pedro um computador por R$ 3 mil. A venda foi toda negociada por e-mail, tendo João
enviado o computador pelos Correios para Pedro. Este, contudo, não efetuou o pagamento combinado.
Os e-mails trocados demonstram que houve a compra do produto e que Pedro se comprometeu em
efetuar o pagamento dos R$ 3 mil.
João imprimiu os e-mails e ajuizou ação monitória contra Pedro.
É possível que um e-mail seja utilizado para instruir a ação monitória?
SIM.
O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença
da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.381.603-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/10/2016 (Info 593).
Para a propositura da ação monitória, o legislador exige que o autor comprove a relação jurídica por meio
de prova escrita.
O legislador não definiu o que seja "prova escrita", tratando-se, portanto, de conceito eminentemente
doutrinário-jurisprudencial.
A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou
nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
Ademais, para a admissibilidade da ação monitória, não é imprescindível que o autor instrua a ação com
prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido
pelo próprio credor, contanto que o magistrado entenda presente o juízo de probabilidade acerca do
direito afirmado.
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Nesse sentido:
(...) para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme
de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja
juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.
STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/02/2016.
(...) 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil
não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um
representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do
magistrado acerca do direito alegado.
2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com
prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido
pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de
probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. (...
STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/06/2013.
Esta é também a posição da doutrina:
"(...) A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que
deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se
apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova
escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do
direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se
pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e
certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca
do direito alegado em juízo." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos
especiais. São Paulo: RT, 2013, p. 160).
No atual estágio da sociedade, há uma forte tendência de diminuição de documentos produzidos em meio
físico, reduzindo consideravelmente o uso do papel. Tal constatação também se mostra evidente no
âmbito das relações comerciais, cujas tratativas são realizadas, em boa parte, por meio eletrônico.
A legislação brasileira não proíbe a utilização de provas oriundas de meio eletrônico.
A Lei nº 11.419/2006 permitiu uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais e na
comunicação de atos e transmissão de peças processuais, aplicando-se indistintamente aos procedimentos
civis, penais e trabalhistas, em qualquer grau de jurisdição, bem como aos juizados especiais (art. 1º).
Imbuído desse mesmo espírito da "era digital", o novo CPC, ao tratar sobre as provas admitidas no
processo, possibilita expressamente o uso de documentos eletrônicos, condicionando, via de regra, a sua
conversão na forma impressa:
Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à
forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei.
Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes
o acesso ao seu teor.
Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da
legislação específica.
No caso dos e-mails, o maior questionamento está relacionado com sua veracidade e autenticidade. Em
outras palavras, a dúvida consiste em saber se aquela "conta de e-mail" pertence realmente ao suposto
devedor bem como se o seu conteúdo não foi alterado durante o tráfego das informações.
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Esse exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica deve ser aferida pelo magistrado no
caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pelo autor. Assim, uma vez
recebida a petição inicial, o e-mail poderá ser submetido ao crivo do contraditório diferido, na hipótese
em que o réu optar por apresentar os embargos monitórios.
O que não se pode é dizer que a legislação brasileira veda a comprovação da relação negocial por meio de
trocas de mensagens via e-mail.
"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda
que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a
defesa e influir eficazmente na convicção do juiz" (art. 369 do CPC/2015).
A incerteza sobre a validade de determinada prova não é exclusiva dos documentos eletrônicos, pois um
suposto instrumento contratual impresso em papel, mesmo que assinado por qualquer das partes,
também pode ter sua eficácia questionada pela parte contrária, permitindo, inclusive, a instauração de
incidente de falsidade.
Assim, o correio eletrônico (email) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se
convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe pela via processual adequada.
Havendo dúvida sobre a idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o magistrado intimá-loá para, querendo, emendar a petição e adaptá-la ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC/2015).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Declarações de particular que ofendem a honra de outro particular deverão ser julgadas
na Justiça Estadual, mesmo que feitas perante órgão federal
Não compete à Justiça Federal julgar queixa-crime proposta por particular contra outro
particular pelo simples fato de as declarações do querelado terem sido prestadas na
Procuradoria do Trabalho. A competência será da Justiça Estadual.
Caso concreto: o querelante entendeu que as declarações prestadas pelo querelado no MPT
ofenderam a sua honra e que o depoente praticou calúnia e difamação.
Importante: se o MP entendesse que havia indícios de que o depoente praticou falso
testemunho, a competência para apurar este delito (art. 342 do CP) seria da Justiça Federal,
nos termos da Súmula 165-STJ ("Compete a justiça federal processar e julgar crime de falso
testemunho cometido no processo trabalhista").
STJ. 3ª Seção. CC 148.350-PI, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 9/11/2016 (Info 593).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi prestar depoimento perante o Procurador do Trabalho (Ministério Público do Trabalho), que
investigava algumas empresas em um inquérito civil.
No depoimento, João alegou que seu ex-sócio, Pedro, agredia e ameaçava funcionários, sendo rude e
grosseiro com as pessoas.
Ao tomar conhecimento, Pedro decidiu propor ação penal privada (queixa-crime) contra João por
entender que o depoente praticou calúnia (art. 138 do CP) e difamação (art. 139). Ficou, no entanto, uma
dúvida: de quem será a competência para julgar esta ação penal privada? Isso porque a suposta vítima dos
crimes contra a honra foi um particular; no entanto, as declarações foram prestadas perante o Ministério
Público do Trabalho ("Procuradoria do Trabalho"), que é um órgão federal.
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De quem é a competência: Justiça Estadual ou Justiça Federal?
Justiça Estadual.
Não compete à Justiça federal julgar queixa-crime proposta por particular contra outro particular pelo
simples fato de as declarações do querelado terem sido prestadas na Procuradoria do Trabalho
(Ministério Público do Trabalho).
A competência será da Justiça Estadual.
STJ. 3ª Seção. CC 148.350-PI, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 9/11/2016 (Info 593).
No caso, estamos diante de uma relação entre particulares sem que haja nenhum interesse ou violação de
direito que afete diretamente a União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas. Logo, a causa
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 109 da CF/88.
A situação seria diferente se o Ministério Público tivesse entendido que as declarações do depoente eram
falsas. Nesta hipótese, o depoente seria denunciado criminalmente por falso testemunho e, aí sim, a
competência seria da Justiça Federal, considerando que as declarações foram prestadas perante um órgão
federal (MPT). Assim, se fosse caso de falso testemunho, seria aplicada a súmula 165 do STJ:
Súmula 165-STJ: Compete a justiça federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no
processo trabalhista.

PROVAS
Delegado que acessa conversas do whatsapp do flagranteado sem prévia autorização judicial
Importante!!!
Na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial
para a apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão
protegidas pelo sigilo telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou
emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, por meio de sistemas de informática e
telemática.
STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2016 (Info 593).
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração
de dados e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de
fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em
flagrante.
STJ. 6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016 (Info 583).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas.
A polícia apreendeu seu telefone celular.
Como não havia senha no aparelho, o Delegado abriu o aplicativo Whatsapp e verificou as conversas de
João. As mensagens comprovaram que ele realmente negociava drogas e, o pior, que havia praticado
diversos outros crimes, dentre eles ameaça e homicídio.
Tais mensagens foram transcritas pelo escrivão e juntadas ao inquérito policial em forma de certidão.
A autoridade fundamentou tais diligências no art. 6º, II, III e VII, do CPP:
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Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
(...)
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;
Posteriormente, tais elementos informativos serviram de base para que o Ministério Público oferecesse
denúncia contra João pela prática de uma série de crimes.
Tese da defesa
A defesa, contudo, alegou que tais elementos informativos são nulos. Segundo argumentou o advogado
do réu, após a apreensão do celular, sem qualquer autorização, a polícia teria que ter requerido ao juízo
autorização para consultar o conteúdo do aparelho. Diante disso, requereu que as "provas" colhidas
fossem declaradas nulas e desentranhadas do processo.
Contra-argumento do MP
O MP refutou os argumentos da defesa afirmando que o acesso aos dados constantes do aparelho não
encontra o mesmo impedimento da interceptação telefônica e que a autoridade policial agiu estritamente
para o cumprimento da lei.
A proteção do acesso aos dados constantes do aparelho não se assemelha à interceptação telefônica.
O telefone celular foi apreendido no momento da prisão em flagrante do réu e, após a apreensão, a
autoridade policial tomou as providências previstas no art. 6º do CPP, determinando a extração das
mensagens constantes do celular.
A tese da defesa foi aceita pelo STJ? É necessária prévia autorização judicial para que a autoridade
policial possa ter acesso ao whatsapp da pessoa que foi presa em flagrante delito?
SIM.
Na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial para a
apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo
telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel
ou, ainda, por meio de sistemas de informática e telemática.
STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2016 (Info 593).
O STJ já possuía outro precedente em sentido semelhante:
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados
e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda
que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante.
STJ. 6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016 (Info 583).
Lei nº 9.472/97
A Lei nº 9.472/97 (Lei das Telecomunicações) prescreve:
Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
(...)
V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e
legalmente previstas;
Marco Civil da Internet
Também deve ser aplicada ao caso a Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, que
prevê o seguinte:
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Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes
direitos:
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma
da lei;
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
(...)
O acesso aos dados de celular e às conversas de whatsapp representa uma devassa de dados particulares e
ocasiona uma violação à intimidade do agente. Por essa razão, para que o acesso fosse possível, seria
necessária a prévia autorização judicial devidamente motivada.
A conversa mantida pelo whatsapp é uma forma de comunicação escrita e imediata entre os
interlocutores e, caso seja acessada sem autorização judicial, representa interceptação não autorizada de
comunicações.
Acesso aos e-mails somente pode ser feito com autorização judicial, devendo este entendimento ser
aplicável ao whatsapp
O STJ já decidiu que as conversas mantidas por e-mail somente podem ser acessadas após prévia ordem
judicial:
(...) A quebra do sigilo do correio eletrônico somente pode ser decretada, elidindo a proteção ao direito,
diante dos requisitos próprios de cautelaridade que a justifiquem idoneamente, desaguando em um
quadro de imprescindibilidade da providência. (...)
STJ. 6ª Turma. HC 315.220/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/09/2015.
Esta mesma proteção conferida aos e-mails deve ser empregada para conversas mantidas pelo whatsapp.
Atualmente, o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversação por voz à longa distância,
permitindo, diante do avanço tecnológico, o acesso de múltiplas funções, incluindo a verificação de
correspondência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de
troca de dados de forma similar à telefonia convencional. Desse modo, sem prévia autorização judicial, é ilícita
a devassa de dados e de conversas de whatsapp realizada pela polícia em celular apreendido.
Apreensão do celular
Vale ressaltar que a apreensão do celular do flagranteado é permitida e não precisa de autorização
judicial. Assim, a providência atualmente mais segura e recomendável a ser adotada pela autoridade
policial é a seguinte: após a apreensão do telefone, requerer judicialmente a quebra do sigilo dos dados
nele armazenados a fim de que não haja posterior questionamento quanto à validade dos elementos
informativos obtidos.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Não devolução de valores recebidos por interpretação equivocada ou má aplicação do regulamento
Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de
previdência complementar privada em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação
de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.626.020-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/11/2016 (Info 593).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
João é beneficiário de uma aposentadoria concedida por um plano de previdência privada complementar,
recebendo R$ 2 mil por mês.
A partir de junho/2016, a entidade de previdência privada passou a pagar R$ 4 mil por mês para João com
base na interpretação equivocada de que ele teria direito ao reajuste neste patamar naquela data-base.
Depois de seis meses pagando este valor, constatou-se o erro e percebeu-se que, na verdade, a
aposentadoria reajustada passaria para R$ 3 mil.
Dessa forma, por erro de interpretação da entidade, João recebeu R$ 6 mil a mais.
João terá que devolver os valores recebidos a mais?
NÃO.
Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de
previdência complementar privada em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma
do regulamento, não estão sujeitos à devolução.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.626.020-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/11/2016 (Info 593).
Na Previdência Pública, o entendimento já pacificado é de que os valores recebidos de boa-fé pelo
segurado, em virtude de erro imputável ao INSS, a exemplo de equívoco na interpretação ou na aplicação
da lei, não estão sujeitos à repetição. Isso porque as verbas recebidas têm natureza alimentar. Em virtude
disso, entende-se que não há enriquecimento ilícito. Desse modo, o INSS, após constatar o pagamento
errôneo de valores, pode efetuar a correção do ato administrativo e suspender novos pagamentos, mas
não promover o abatimento das importâncias indevidamente recebidas pelo beneficiário se ele estava de
boa-fé, mesmo porque não pode ser prejudicado por algo que não deu causa.
É possível transportar este mesmo entendimento para a previdência complementar privada.
Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de
previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do
regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas
alimentares eram legítimas.
Devolução de valores recebidos a título de antecipação de tutela posteriormente revogada
Vale ressaltar que a situação acima não se confunde com o caso em que o beneficiário recebe algumas
parcelas por força de tutela provisória de urgência que é, posteriormente, revogada. Nesta hipótese, ele
terá que devolver os valores recebidos. Relembre o que decidiu o STJ:
Se a antecipação da tutela anteriormente concedida a assistido de plano de previdência complementar
fechada houver sido revogada em decorrência de sentença de improcedência do seu pedido,
independentemente de culpa ou má-fé, será possível à entidade previdenciária - administradora do
plano de benefícios que tenha suportado os prejuízos da tutela antecipada - efetuar descontos mensais
no percentual de 10% sobre o montante total de cada prestação do benefício suplementar que vier a ser
recebida pelo assistido, até que ocorra a integral compensação, com atualização monetária, da verba
que fora antecipada, ainda que não tenha havido prévio pedido ou reconhecimento judicial da
restituição.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.548.749-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/4/2016 (Info 584).
Para maiores detalhes, releia o Informativo 584 do STJ.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) (Juiz TRF3 2016 banca própria) A evicção consiste na perda parcial ou integral da posse ou da
propriedade do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a
propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição. ( )
2) (DPE/MS 2012) Maria vendeu um automóvel a Alfredo, alegando estar livre e desembaraçado de ônus.
Porém, um mês após a tradição, o bem foi penhorado e arrematado por dívidas de Maria anteriores à
venda. Em razão desse fato, assinale a alternativa correta.
A) Não se operou a evicção, uma vez que a constrição do bem é posterior à alienação.
B) Alfredo tem direito à restituição integral do preço que pagou em decorrência da evicção.
C) Não pode Alfredo demandar pela evicção porque ela não subsiste para constrições judiciais.
D) Alfredo terá direito a receber o preço que pagou se houver cláusula expressa para reforçar esse tipo
de perda.
3) A pretensão deduzida em demanda baseada na garantia da evicção submete-se ao prazo prescricional
de 5 anos. ( )
4) Na ação de despejo por falta de pagamento, o locatário ou o fiador poderão evitar a rescisão da locação
efetuando, no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado mediante depósito
judicial (art. 62, II, da Lei nº 8.245/91). Esse prazo de 15 dias deve ser contado a partir da juntada aos
autos do mandado de citação ou aviso de recebimento devidamente cumprido. ( )
5) A contestação de parte do débito na ação de despejo por falta de pagamento é incompatível com a
intimação do locatário para fins de complementação do depósito em relação às parcelas tidas por ele
como indevidas. ( )
6) (Juiz TJ/PA 2014) Na ação de despejo por falta de pagamento, para purgação da mora no prazo da
defesa, o réu fica dispensado do pagamento de honorários advocatícios. ( )
7) (Juiz TJ/CE 2014 FCC) Nas ações de despejo de imóvel urbano, é correto afirmar que, efetuada a purga
da mora, se o locador alegar e justificar que a oferta não é integral, caberá ao juiz decretar de imediato
o despejo do locatário. ( )
8) Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito
de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. ( )
9) O construtor proprietário dos materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida
pela construção, quando não puder havê-la do contratante. ( )
10) (Juiz Substituto TJDFT 2015 CESPE) A acessão artificial configura modo de aquisição originária da
propriedade imóvel, razão pela qual não é devida indenização ao possuidor que tenha semeado e
plantado, ainda que de boa-fé, em terreno alheio. ( )
11) O indivíduo que tem a propriedade de um veículo que, no entanto, está registrado em nome de um
terceiro no DETRAN, possui interesse de agir para propor ação de usucapião extraordinária. ( )
12) O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio
de nomeação de advogado, não implicam a aceitação tácita da herança. ( )
13) O provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer intermediação entre
consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou
inadimplemento contratual. ( )
14) O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade. Considera-se prática abusiva o
cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas. ( )
15) O correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerado como prova escrita para fins de ação monitória. ( )
16) Compete à Justiça Federal julgar queixa-crime proposta por particular contra outro particular se as
declarações do querelado foram prestadas na Procuradoria do Trabalho considerando se tratar de
órgão federal. ( )
17) Na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial para a
apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo
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telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou
móvel ou, ainda, por meio de sistemas de informática e telemática. ( )
18) Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados
e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda
que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. ( )
19) O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados a inviolabilidade
e o sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. ( )
20) Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de
previdência complementar privada em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de
norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. ( )
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JULGADO NÃO COMENTADO
O julgado não foi comentado em virtude de ele ter sido decidido com base na remição que era tratada pelo
art. 788 do CPC 1973, dispositivo este que foi revogado em 2006 pela Lei nº 11.382/2006. Assim, penso que
não se trata de precedente que possa ser cobrado em provas de concurso ou que, atualmente, tenha
grande relevância prática. Veja abaixo a íntegra da notícia divulgada no Informativo:
O pedido de remição feito com base no art. 788 do CPC de 1973, já estando aperfeiçoado com decisão
concessiva transitada em julgado e registro no cartório competente, não deve ser revogado por ter-se
apurado posterior crédito privilegiado de credor que não efetivou prévia penhora do bem alienado.
A questão posta em discussão cingiu-se a saber se depois de alienado o bem na execução singular, o fisco
ou o credor trabalhista que não efetivaram a penhora podem exercitar o seu direito de privilégio. Em
execução por quantia certa, há dois sistemas: a execução concursal ou universal e a execução singular. A
primeira pressupõe insolvência, regida pelo princípio da par conditio creditorum, que nivela todos os
credores e, consequentemente, credores de mesma categoria submetem-se a um concurso de credores. Já
na execução singular vigora o princípio prior in tempore, potior in jure(primeiro no tempo, primeiro no
direito), ou seja, o princípio da ordem das prelações da penhora. O credor que penhorou em primeiro lugar
recebe seu crédito antes do credor que penhorou em segundo, e assim sucessivamente. Quanto ao direito
de preferência, a lei processual civil estabelece que a prioridade é por data de penhora: quem primeiro
penhorou tem a preferência, não importando as datas de ajuizamento das ações. Assim, na execução
singular, só há concurso de credores quando há coincidência de penhora, ou seja, quando os credores
penhoram o mesmo bem. Isso é o que está no art. 612, que estabelece a preferência, cuja interpretação
deve ser feita considerando-se os arts. 709, 710 e 711. Embora o inciso II do art. 709 do Código de Processo
Civil de 1973 preveja que, antes de entregar o dinheiro ao credor, verificar-se-á se não há uma preferência
ou um privilégio, estas só existirão se o credor dessa condição, que pode ser o trabalhista ou o fiscal,
penhorar o bem. Depois de alienado o bem na execução, o fisco ou o credor trabalhista que não efetivaram
a penhora não podem exercitar o seu direito de privilégio.
REsp 1.278.545-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, por unanimidade, julgado em 2/8/2016, DJe
16/11/2016.
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