Número 632

Brasília, 28 de setembro de 2018.

Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ,
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência.

RECURSOS REPETITIVOS
PROCESSO

REsp 1.680.318-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, por unanimidade, julgado em 22/08/2018, DJe
24/08/2018 (Tema 989)

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO TRABALHO

TEMA

Plano de saúde coletivo empresarial. Contribuição exclusiva do
empregador. Ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa.
Assistência médica. Manutenção. Não cabimento. Previsão em
negociação coletiva. Excepcionalidade. Coparticipação do usuário.
Irrelevância. Salário indireto. Descaracterização. Tema 989.

DESTAQUE
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho,
não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando
como salário indireto.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se o ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na
atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora. Como cediço, é
assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano
de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998). Extrai-se,
assim, que uma das condições exigidas para a aquisição desse direito é o empregado contribuir, na
atividade, para o custeio do plano de saúde, não podendo ser considerados para tanto os pagamentos
a título exclusivo de coparticipação. Com efeito, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei n. 9.656/1998, não
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é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar, como ocorre nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa. Desse modo,
contribuir para o plano de saúde significa, nos termos da lei, pagar uma mensalidade,
independentemente de se estar usufruindo dos serviços de assistência médica. A coparticipação, por
sua vez, é um fator de moderação, previsto em alguns contratos, que consiste no valor cobrado do
consumidor apenas quando utilizar o plano de saúde, possuindo, por isso mesmo, valor variável, a
depender do evento sucedido. Sua função, portanto, é a de desestimular o uso desenfreado dos
serviços da saúde suplementar. Ademais, quanto à caracterização como salário indireto do plano de
assistência médica, hospitalar e odontológica concedido pelo empregador, o art. 458, § 2º, IV, da CLT
é expresso em dispor que esse benefício não possui índole salarial, sejam os serviços prestados
diretamente pela empresa ou por determinada operadora. Efetivamente, o plano de saúde fornecido
pela empresa empregadora, mesmo a título gratuito, não possui natureza retributiva, não
constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo por não ser contraprestação ao trabalho.
Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e assistencial, sendo uma
alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado.
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RECURSOS REPETITIVOS
PROCESSO

REsp 1.710.674-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018, DJe
03/09/2018 (Tema 993).

RAMO DO DIREITO

DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL

TEMA

Execução Penal. Progressão de Regime. Inexistência de vaga em
estabelecimento adequado. Impossibilidade de concessão imediata da
prisão domiciliar. Necessidade de aplicação das providências
estabelecidas pelo RE 641.320/RS. Tema 993.

DESTAQUE
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o
cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar,
porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja
precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam: (i) saída
antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii)
cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Inicialmente cumpre salientar que no julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal
assentou que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado
em regime prisional mais gravoso". Concluiu, ainda, que, diante de tais situações, o julgador deveria
buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada de
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime
aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão
domiciliar ao sentenciado. O relator do RE 641.320/RS, ao discorrer sobre a prisão domiciliar pura e
simples, pondera ser ela "uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia". Isso
porque, no seu entender, a par das dificuldades que o preso pode vir a ter para providenciar uma
casa na qual seja acolhido e para auxiliar no seu sustento, já que as possibilidades de trabalho sem
sair do ambiente doméstico são limitadas, há que se levar em conta que, "em casos de crimes que
tenham os membros da família como vítima, pode-se criar nova situação de risco, tornando a pena
insuficiente para proteger as vítimas. Por outro lado, os associados para a prática de crimes passam a
ter total acesso ao condenado. Eventuais restrições de movimentação não se estendem à
comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é cumprida". Defende, assim,
que "a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se for acompanhada
de trabalho", devendo ser acompanhada de "monitoração eletrônica dos sentenciados, especialmente
os do regime semiaberto", na forma do art. 146-B, II e IV, da Lei n. 7.210/1984. No tocante à saída
antecipada, esclarece que "o sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser
colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída
por penas alternativas ou estudo". Sugere que "a saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado
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que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja,
aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado
apto, é indispensável que o julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do
tempo de progressão". Explicitando seu pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada,
aplicável tanto ao regime aberto quanto ao semiaberto, o Relator esclarece que "melhor do que a
pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente vigiada, ficando o sentenciado
obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao domicílio nos períodos de folga".
Depreende-se, portanto, que o relator do RE 641.320/RS somente considera a utilização da prisão
domiciliar pouco efetiva como alternativa à ausência de vagas no regime adequado quando ela
restringe totalmente o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício
de trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar puder
ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo.
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SEGUNDA SEÇÃO
PROCESSO

EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria,
julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL

TEMA

Responsabilidade civil contratual e extracontratual. Regimes jurídicos
distintos. Prescrição. Unificação. Impossibilidade.

DESTAQUE
É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de
responsabilidades contratual e extracontratual.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
No direito privado brasileiro, a responsabilidade extracontratual é historicamente tratada de modo
distinto da contratual, por um motivo muito simples: são fontes de obrigações muito diferentes, com
fundamentos jurídicos diversos. Essa diferença fática e jurídica impõe o tratamento distinto do prazo
prescricional, pois a violação a direito absoluto e o inadimplemento de um direito de crédito não se
confundem nem na tradição jurídica pátria, nem na natureza das coisas. Com efeito, é possível
encontrar muitas distinções de regime jurídico entre a responsabilidade contratual e a
extracontratual, inclusive com relação: à capacidade das partes, quanto à prova do prejuízo; à
avaliação da culpa entre os sujeitos envolvidos no dano; aos diferentes graus de culpa para a
imputação do dever de indenizar; ao termo inicial para a fixação do ressarcimento; e, por fim, à
possibilidade de prefixação do dano e de limitar ou excluir a responsabilidade, pois somente a
responsabilidade contratual permite fixar, limitar ou mesmo excluir o dever de indenizar. Analisando
as diferenças fáticas entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, há uma sensível
diferença quanto ao grau de proximidade entre as partes contratuais nas suas relações sociais. Na
responsabilidade extracontratual, os sujeitos encontram-se no grau máximo de distanciamento. Em
realidade, nessas circunstâncias, as partes entram em contato pelo mero fato de viverem em
sociedade, sem qualquer negociação ou aproximação prévias. Porém, quando se trata de
responsabilidade por inadimplemento contratual, há previamente uma relação entre as partes que se
protrai no tempo, normalmente precedidas de aproximação e negociação, que ajustam exatamente o
escopo do relacionamento entre elas. Essas relações não ocorrem por acaso, ou pelo mero "viver em
sociedade", mas derivam de um negócio jurídico. Normalmente, há um mínimo de confiança entre as
partes, e o dever de indenizar da responsabilidade contratual encontra seu fundamento na garantia
da confiança legítima entre elas. Do ponto de vista pragmático, também se mostra adequada a
distinção dos prazos. Em contratos mais duradouros, sempre é viável e mais provável que as partes
se componham de alguma maneira, de forma a evitar longas e dispendiosas disputas judiciais, o que é
improvável de ocorrer na responsabilidade extracontratual.

5

PROCESSO

EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria,
julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL

TEMA

Responsabilidade civil. Prescrição. Inadimplemento contratual. Prazo
decenal. Interpretação sistemática.

DESTAQUE
É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
O acórdão embargado, da Quarta Turma, aplicou o prazo decenal (art. 205 do CC/2002), enquanto os
acórdãos paradigmas, da Terceira Turma, aplicaram o prazo trienal (art. 206, §3º, V, do CC/2002).
Inicialmente, registre-se que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, ao credor é permitido
exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. Se houver mora, além da execução
específica da prestação, o credor pode pleitear eventuais perdas e danos decorrentes da
inobservância do tempo ou modo contratados (arts. 389, 394 e 395 do CC/2002). Na hipótese de
inadimplemento definitivo (art. 475 do CC/2002), o credor poderá escolher entre a execução pelo
equivalente ou, observados os pressupostos necessários, a resolução da relação jurídica contratual.
Em ambas alternativas, poderá requerer, ainda, o pagamento de perdas e danos eventualmente
causadas pelo devedor. Assim, há três pretensões potenciais por parte do credor, quando se verifica o
inadimplemento contratual, todas interligadas pelos mesmos contornos fáticos e pelos mesmos
fundamentos jurídicos, sem qualquer distinção evidente no texto normativo. Tal situação exige do
intérprete a aplicação das mesmas regras para as três pretensões. Considerando a logicidade e a
integridade da legislação civil, por questão de coerência, é necessário que o credor esteja sujeito ao
mesmo prazo para exercer as três pretensões que a lei põe à sua disposição como possíveis reações
ao inadimplemento. Nesse sentido, o art. 205 do CC/2002 mantém a integridade lógica e sistemática
da legislação civil. Assim, quando houver mora, o credor poderá exigir tanto a execução específica
como o pagamento por perdas e danos, pelo prazo de dez anos. Da mesma forma, diante do
inadimplemento definitivo, o credor poderá exigir a execução pelo equivalente ou a resolução
contratual e, em ambos os casos, o pagamento de indenização que lhe for devida, igualmente pelo
prazo de dez anos. Por observância à lógica e à coerência, portanto, o mesmo prazo prescricional de
dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento
contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
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PRIMEIRA TURMA
PROCESSO

REsp 1.396.808-AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade,
julgado em 14/08/2018, DJe 06/09/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR

TEMA

Tarifa de enérgia elétrica. Inadimplência de órgão público. Multa.
Cobrança. Art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.432/1988. Não
aplicabilidade.

DESTAQUE
A concessionária de fornecimento de energia elétrica não pode exigir de órgão público, usuário do
serviço, multa por inadimplemento no pagamento de fatura, fundamentada no parágrafo único do
artigo 4º do Decreto-Lei n. 2.432/1988.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A questão sub examine consiste em saber se a norma inserta no parágrafo único do art. 4º do
Decreto-Lei n. 2.432/1988 serve de fundamento jurídico para concessionária cobrar de órgão
público (Ministério do Exército) multa por inadimplemento da fatura de energia elétrica. É cediço
que esta norma permite a imposição de multa por atraso em seu pagamento. Todavia, pela técnica
legislativa o parágrafo único é dependente do seu caput, o qual regula as relações de compra e venda
de energia elétrica entre concessionárias de serviço público de energia elétrica e não as relações
entre as concessionárias e seus consumidores. Assim, referida norma não serve de supedâneo legal
para a exigência da referida multa.
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SEGUNDA TURMA
PROCESSO

REsp 1.746.784-PE, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade,
julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL

TEMA

Servidor público. Acumulação de cargos públicos remunerados. Área
da saúde. Limitação da carga horária. Impossibilidade.
Compatibilidade de horários. Requisito único. Aferição pela
administração pública. Orientação do STF. AgR no RE 1.094.802-PE.

DESTAQUE
A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88,
não se sujeita ao limite de 60 horas semanais.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Ressalta-se, inicialmente, que a Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a
impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de
profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais.
Estabeleceu-se que, apesar de a Constituição Federal permitir o exercício de atividades compatíveis
em questão de horário, deve o servidor gozar de boas condições físicas e mentais para o desempenho
de suas atribuições, em observância ao princípio administrativo da eficiência. Contudo, o Supremo
Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos
públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite
de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na
Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). O único requisito estabelecido para a acumulação, de fato, é
a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela
administração pública. Assim, considerando a posição de supremacia da Corte Maior no sistema
judicial brasileiro, impõe-se a adequação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça àquela
orientação.

8

PROCESSO

REsp 1.569.840-MT, Rel. Min. Francisco Falcão, por unanimidade,
julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL

TEMA

Contrato de arrendamento mercantil (leasing). Descaracterização.
Prazo mínimo de vigência. Vida útil do bem arrendado.

DESTAQUE
Fica descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil (leasing) se o prazo de vigência do
acordo celebrado não respeitar o período mínimo estabelecido com base na vida útil do bem
arrendado.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
De início, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido
de que o contrato de arrendamento mercantil (leasing) somente poderá ser descaracterizado no caso
da ocorrência de um dos cenários jurídicos previstos nos arts. 2º, 9º, 11, §1º, 14 e 23 da Lei n.
6.099/1974. No entanto, verifica-se que o art. 23 da Lei n. 6.099/1974 prevê que o Conselho
Monetário Nacional possui autorização para expedir normas regulamentadoras acerca da atividade
de arrendamento mercantil, sendo possível, inclusive, a exclusão ou limitação de modalidades de
operação. Nesse contexto, com base no conteúdo da sessão do Conselho Monetário Nacional de
28/8/1996, o Banco Central do Brasil publicou a Resolução n. 2.309/1996, a qual, no art. 8º, inciso I,
alíneas "a" e "b", de seu anexo, prevê que os contratos de arrendamento mercantil financeiro devem
estabelecer o prazo mínimo de vigência, estipulados de acordo com a vida útil do bem arrendado. O
prazo delimitado pelo CMN para o arrendamento mercantil financeiro é de: a) dois anos
compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada em termo de
aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento da última contraprestação, quando se
tratar de arrendamento de bens com vida útil igual ou inferior a cinco anos; ou b) três anos
observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o arrendamento de outros bens.
Dessa forma, na hipótese de o bem arrendado possuir vida útil superior a cinco anos e o prazo de
vigência do contrato for inferior a dois ou três anos, conforme exigido pela referida lei, o contrato de
arrendamento fica descaracterizado.
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TERCEIRA TURMA
PROCESSO

REsp 1.669.612-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por
unanimidade, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL

TEMA

Compra e venda de imóvel. Prévio contrato de locação. Manutenção
pelo adquirente. Cláusula de vigência. Registro de imóveis. Averbação.
Imprescindibilidade.

DESTAQUE
A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis é imprescindível para que a
locação possa ser oposta ao adquirente.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A controvérsia gira em torno de definir se o contrato de locação com cláusula de vigência em caso de
alienação precisa estar averbado na matrícula do imóvel para ter validade ou se é suficiente o
conhecimento do adquirente acerca da cláusula para proteger o locatário. Registre-se que a lei de
locações exige, para que a alienação do imóvel não interrompa a locação, que o contrato seja por
prazo determinado, haja cláusula de vigência e que o ajuste esteja averbado na matrícula do imóvel.
Na hipótese, apesar de no contrato de compra e venda haver cláusula dispondo que o adquirente se
sub-rogaria nas obrigações do locador nos inúmeros contratos de locação, não há referência à
existência de cláusula de vigência, muito menos ao fato de que o comprador respeitaria a locação até
o termo final. Assim, ausente o registro, não é possível impor restrição ao direito de propriedade,
afastando disposição expressa de lei, quando o adquirente não se obrigou a respeitar a cláusula de
vigência da locação.
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PROCESSO

REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade,
julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL

TEMA

Planos de saúde. Negativa de fornecimento de medicação. Tratamento
experimental. Uso fora da bula (off-label). Ingerência da operadora na
atividade médica. Impossibilidade.

DESTAQUE
A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico,
sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na
bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar
tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está
fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). A Lei n.
9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão
autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). Por sua vez, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa n. 338/2013, vigente ao tempo
da demanda, disciplinando que é considerado tratamento experimental aquele que não possui as
indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Quanto ao ponto, a
jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de
saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer
que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que "não
possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)", a ANS acaba por
substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Nesse sentido, a
doutrina afirma que "o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 não abrange o uso
off-label do medicamento", em reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os
limites da mera regulamentação do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998". O caráter experimental a que faz
referência este inciso diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de
controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. Assim, a
ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei n. 9.656/98, constitui ação iníqua e
abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV, do CDC).
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PROCESSO

REsp 1.677.983-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade,
julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL

TEMA

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. Negociação de
ações mobiliárias. Uso de procuração pública falsa. Responsabilidade
civil. Inexistência.

DESTAQUE
A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, atual BM&F BOVESPA, não responde civilmente
pelos prejuízos decorrentes da negociação de ações mobiliárias mediante uso de procuração pública
falsa que não lhe foi apresentada.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Inicialmente cumpre salientar que custódia é a guarda, a atualização e o exercício de direitos
inerentes aos títulos depositados em nome dos investidores nas centrais de custódia. A custódia
agiliza a negociação dos títulos, pois, para que o investidor possa negociar ações na bolsa de valores,
é necessário que elas estejam depositadas na respectiva central de custódia. Nos termos dos arts. 293
da Lei n. 6.404/1976 e 24 da Lei n. 6.385/1976, somente podem prestar esse tipo de serviço as
instituições financeiras e as entidades de compensação e liquidação expressamente autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Atualmente a CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia, associada à BM&F - BOVESPA, é a única central de liquidação e custódia de ações em
atividade no país. Vinculados a essa Central de Custódia estão os Agentes de Custódia, entidades
autorizadas pela CVM para manter contas de seus clientes nas centrais de custódia. A negociação das
ações em bolsa é realizada por meio das instituições custodiantes (Agente de Custódia) que atendem
ao investidor. Esses agentes são instituições financeiras (Sociedades Corretoras, Distribuidoras de
Valores e Bancos) responsáveis, perante a CBLC, pela abertura, administração e movimentação das
contas de custódia dos investidores, seus clientes. Assim, considerando o artigo 35 da Lei n.
6.404/1976, segundo o qual a propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de
depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária, é de se concluir
que a abertura da conta de custódia não ocorre perante a CBLC, mas perante os agentes de custódia.
Com efeito, o art. 2º da Resolução n. 1.655/1989 da CVM, que disciplina a constituição, organização e
funcionamento das sociedades corretoras de valores mobiliários, estabelece que a sociedade
corretora tem por objeto social intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores
mobiliários no mercado, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações
escriturais. De outra parte, o art. 11, III, da Resolução n. 1.655/1989, o art. 40, III, da Resolução n.
1.656/1989 e ainda o art. 39, III, da Resolução n. 2.690/2000, todas editadas pelo CMN, estabelecem
que, nas operações realizadas em bolsas de valores, as corretoras são responsáveis pela
autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos
necessários para a transferência de valores mobiliários. Daí resulta que não se pode imputar à CBLC,
atual BOVESPA, nenhuma conduta negligente por deixar de constatar a falsidade da procuração
pública com base na qual a corretora de valores procedeu a negociação em Bolsa das ações de seu
cliente. Assim, considerando a dinâmica de funcionamento própria do mercado de ações, é de se
concluir que a BOVESPA não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da negociação de
títulos mediante uso de procuração falsa apresentada a corretora de valores.
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PROCESSO

REsp 1.559.791-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade,
julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

TEMA

Execução de título extrajudicial. Réu falecido antes do ajuizamento da
ação.
Habilitação,
sucessão
ou
substituição
processual.
Desnecessidade. Ausência de citação válida. Emenda à inicial para
correção do polo passivo. Faculdade. Pretensão dirigida ao espólio.
Arts. 43, 265 e 1.055 do CPC/1973.

DESTAQUE
É admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição de executado pelo seu espólio,
em execução ajuizada em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Cinge-se a controvérsia a definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da
ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é
admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu
espólio. De acordo com os arts. 43 e 1.055, ambos do CPC/1973, os institutos da habilitação, sucessão
ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o
evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa da qual o falecimento do devedor ocorre
antes da citação. Daí porque, inclusive, não há que se falar em suspensão do processo na forma do art.
265, I, do CPC/1973. Na verdade, a situação em que a ação judicial é ajuizada em face de réu
preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser
oportunizada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo
passivo, sobretudo porque, evidentemente, ainda não terá havido ato citatório válido e, portanto, o
aditamento à inicial é admissível independentemente de aquiescência do réu, conforme
expressamente autorizam os arts. 264 e 294 do CPC/1973, a fim de que o espólio seja o sujeito
passivo da relação jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva, especialmente porque
o espólio responderá pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC/1973).
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PROCESSO

REsp 1.584.441-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade,
julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

TEMA

Sociedade empresarial estrangeira. Representação no Brasil. Art. 835
do CPC/1973 (art. 83 do NCPC). Prestação de caução. Desnecessidade.

DESTAQUE
Não é necessária a prestação de caução para o ajuizamento de ação por sociedade empresarial
estrangeira devidamente representada no Brasil.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução para a empresa estrangeira
litigar no Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência
(art. 835 do CPC/1973). Na verdade, é uma espécie de fiança processual para não tornar melhor a
sorte dos que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide, pois, se tal
não se estabelecesse, o autor, nessas condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos
causados ao demandado (EREsp 179.147/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial,
julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000). Entretanto, nos termos do art. 88, I, parágrafo único, do
CPC/1973 (correspondente ao art. 21, I, parágrafo único, do NCPC), considera-se domiciliada no
território nacional a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou sucursal estabelecida no
Brasil. Desse modo, a sociedade empresarial estrangeira com representante no Brasil não precisa
pagar caução para agir em juízo.
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QUARTA TURMA
PROCESSO

REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador
Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão,
por maioria, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR

TEMA

Responsabilidade civil do médico. Inadimplemento do dever de
informação. Especialização da informação e de consentimento
específico. Necessidade. Ofensa ao direito à autodeterminação. Dano
extrapatrimonial. Configuração.

DESTAQUE
A inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o
direito à autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil decorrente da inobservância do dever de
informação (falta ou deficiência) acerca de procedimento cirúrgico implementado em tratamento
neurocirúrgico, que compromete o denominado consentimento informado - manifestação do direito
fundamental de autodeterminação do paciente. Registre-se que, inexiste no ordenamento jurídico
brasileiro qualquer norma que imponha o consentimento escrito do paciente, expresso em
documento assinado. Diante da inexistência de legislação específica para regulamentação do dever
de informação e do direito ao consentimento livre e informado na relação médico-paciente, o Código
de Defesa do Consumidor é o diploma que reúne as regras capazes de proteger o sujeito em estado de
vulnerabilidade e hipossuficiência, a partir de uma visão da relação contratual, com prevalência do
interesse social. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 6º, III, do CDC, caracterizada a relação de
consumo, o dever de informar pode assumir caráter de direito básico, principal, denominado pela
doutrina como dever instrumental, de conduta, dever de proteção ou deveres de tutela. Além disso,
no âmbito do direito do consumidor, serão indenizados os danos causados por produto ou serviço
defeituoso. A ausência do consentimento informado será considerada defeito tendo em vista a "falta
ou insuficiência de instruções sobre a correta utilização do produto ou serviço, bem como sobre
riscos por ele ensejados". A falta de segurança pode decorrer da falta de informação da
periculosidade de serviço que o consumidor não tenha sido advertido dos riscos a serem suportados.
Nesse rumo de ideias, de extrema importância esclarecer que o dano indenizável, não é o dano físico,
a piora nas condições físicas ou neurológicas do paciente. Todavia, este dano, embora não possa ser
atribuído à falha técnica do médico, poderia ter sido evitado diante da informação sobre o risco de
sua ocorrência, que permitiria que o paciente não se submetesse ao procedimento. O dano
indenizável é, na verdade, a violação da autodeterminação do paciente que não pôde escolher
livremente submeter-se ou não ao risco previsível. Deste modo, pelos critérios tradicionais dos
regimes de responsabilidade civil, a violação dos deveres informativos dos médicos seria
caracterizada como responsabilidade extracontratual.
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PROCESSO

HC 439.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min.
Antonio Carlos Ferreira, por maioria, julgado em 16/08/2018,
DJe 04/09/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

TEMA

Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Teoria do adimplemento
substancial. Não aplicabilidade pela via estreita do writ.

DESTAQUE
A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares,
revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Trata-se de habeas corpus em que se discute a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento
substancial em controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. A par de encontrar
um estreito espaço de aplicação no direito contratual - exclusivamente nas hipóteses em que o
inadimplemento revela-se de escassa importância quando cotejado com a obrigação como um todo,
ao lado de elementos outros cuja análise demanda uma avaliação qualitativa, casuística e
aprofundada da avença, incompatível com o rito do habeas corpus -, a teoria do adimplemento
substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, menos ainda para solver
controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. Com efeito, trata-se de instituto que,
embora não positivado no ordenamento jurídico brasileiro, está incorporado em nosso Direito por
força da aplicação prática de princípios típicos das relações jurídicas de natureza contratual. Por sua
vez, a obrigação alimentar diz respeito a bem jurídico indisponível, intimamente ligado à subsistência
do alimentando, cuja relevância ensejou fosse incluído como exceção à regra geral que veda a prisão
civil por dívida, o que evidencia ter havido ponderação de valores, pelo próprio constituinte
originário, acerca de possível conflito com a liberdade de locomoção, outrossim um direito
fundamental de estatura constitucional. Isso porque os alimentos impostos por decisão judicial
guardam consigo a presunção de que o valor econômico neles contido traduz o mínimo existencial do
alimentando, de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode ensejar severos
prejuízos a sua própria manutenção. Além disso, o julgamento sobre a cogitada irrelevância do
inadimplemento da obrigação não se prende ao exame exclusivo do critério quantitativo, sendo
também necessário avaliar sua importância para satisfazer as necessidades do credor alimentar. Ora,
a subtração de um pequeno percentual pode mesmo ser insignificante para um determinado
alimentando, mas possivelmente não para outro, mais necessitado. Tem-se que o critério
quantitativo não é suficiente nem exclusivo para a caracterização do adimplemento substancial,
como já se manifesta parte da doutrina: "Observa-se, ainda, que predomina nos julgados a análise
meramente quantitativa da parte inadimplida, principalmente através de percentual, sendo raros os
acórdãos que abordam a significância do montante inadimplido em termos absolutos, o que
entendemos correto. A ressalva que se faz, nesse ponto, é que o critério quantitativo é o menos
relevante e significativo".
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SEXTA TURMA
PROCESSO

REsp 1.672.654-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por
unanimidade, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018

RAMO DO DIREITO

DIREITO PENAL

TEMA

Tráfico de entorpecentes. Condenação anterior pelo delito do artigo
28 da Lei de Drogas. Caracterização da reincidência.
Desproporcionalidade.

DESTAQUE
É desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de drogas que tenha por
fundamento a existência de condenação com trânsito em julgado por crime anterior de posse de
droga para uso próprio.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A questão em comento consiste em verificar se a condenação com trânsito em julgado por crime
anterior de posse de droga para uso próprio gera reincidência para o crime de tráfico de drogas. Este
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga
para uso próprio (conduta que caracteriza ilícito penal) configura reincidência, o que impõe a
aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação
da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à falta
de preenchimento do requisito legal relativo à primariedade. Ocorre, contudo, que a consideração de
condenação anterior com fundamento no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 para fins de caracterização
da reincidência viola o princípio constitucional da proporcionalidade. É que, como é cediço, a
condenação anterior por contravenção penal não gera reincidência pois o artigo 63 do Código Penal é
expresso ao se referir à pratica de novo crime. Assim, se a contravenção penal, punível com pena de
prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração,
para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é
punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade"
e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar
que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo
descumprimento, como no caso das penas substitutivas. Há de se considerar, ainda, que a própria
constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas está em discussão perante o Supremo Tribunal
Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 635.659 para decidir sobre a
tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Assim, em face dos questionamentos acerca da
proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras
medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até
mais severas para a contenção do consumo do que as medidas previstas atualmente, que
reconhecidamente não têm apresentado qualquer resultado prático em vista do crescente aumento
do tráfico de drogas, tenho que o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos
termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.
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PROCESSO

HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd.
Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 26/06/2018,
DJe 02/08/2018.

RAMO DO DIREITO

DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL

TEMA

Contravenção penal. Vias de fato. Violência doméstica. Prisão
preventiva. Não cabimento.

DESTAQUE
A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para
justificar a prisão preventiva do réu.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Inicialmente cumpre destacar que a prática de vias de fato é hipótese de contravenção penal (art. 21
do Decreto-Lei n. 3.688/1941), e não crime, o que contraria o disposto no art. 313, II, do Código de
Processo Penal. Deste modo, em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para
interpretação diversa da literal, uma vez que não há previsão legal que autorize a prisão preventiva
contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica de transgressão das cautelas de
urgência já aplicadas.
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