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Número 614 Brasília, 22 de novembro de 2017. 

 

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. 

 
SÚMULAS 

 
SÚMULA N. 593 
 

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso 
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua 
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Terceira Seção, 
aprovada em 25/10/2017, DJe 6/11/2017.   
 

 
SÚMULA N. 594 
 

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou 
adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se 
encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de 
quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na 
comarca. Segunda Seção, aprovada em 25/10/2017, DJe 6/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 595 
 

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo 
aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o 
qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Segunda Seção, aprovada em 
25/10/2017, DJe 6/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 596 
 

A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando 
no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Segunda Seção, 
aprovada em 8/11/2017, DJe 20/11/2017.   
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SÚMULA N. 597 
 

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de 
assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se 
ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Segunda Seção, 
aprovada em 8/11/2017, DJe 20/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 598 
 

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do 
imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por 
outros meios de prova. Primeira Seção, aprovada em 8/11/2017, DJe 20/11/2017.   
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.672.295-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Auxílio-reclusão. Prisão domiciliar. Reconhecimento administrativo. 
Instrução normativa n. 85/2016. 

DESTAQUE 

Os dependentes de segurado preso em regime fechado ou semiaberto fazem jus ao auxílio-reclusão 
ainda que o condenado passe a cumprir a pena em prisão domiciliar. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que nos termos dos arts. 80 da Lei n. 8.213/1991, 116, § 5º, e 119 do 
Decreto n. 3.048/99, o auxílio-reclusão será devido durante o período em que o apenado estiver 
recluso, seja em regime fechado ou semiaberto. Na esteira desse entendimento, tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência vinham exigindo que o segurado estivesse recluso em estabelecimento 
prisional para a concessão do benefício previdenciário a seus dependentes. Porém, o Tribunal de 
origem firmou a seguinte orientação: "o que importa, para autorizar a cessação do auxílio-reclusão, 
não é o regime de cumprimento da pena a que está submetido o segurado, mas sim a possibilidade de 
ele exercer atividade remunerada fora do sistema prisional, o que não só se dá quando aquele é posto 
em liberdade, mas também quando a execução da pena for realizada em regime prisional aberto ou o 
segurado estiver em liberdade condicional. (...) Portanto, o fato de o segurado ser colocado em prisão 
domiciliar - a qual, registre-se, não descaracteriza a condição de recluso do condenado, porquanto de 
prisão e de cumprimento de pena igualmente se trata (CPP, art. 317) - não afasta, por si só, a 
possibilidade de concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes, a menos que seja autorizado ao 
segurado em prisão domiciliar a possibilidade de exercer atividade remunerada." Frise-se, ainda, que 
a irresignação da autarquia federal contra tal posicionamento encontra dissonância na sua própria 
orientação interna, já que, por meio da Instrução Normativa n. 85 de 19/02/2016, que alterou a IN 
77/PRE/INSS de 21/01/2015, foi disposto que o cumprimento de pena em prisão domiciliar não 
impediria a percepção do benefício, se o regime previsto for o semiaberto ou fechado. Com efeito, se 
o Instituto de Previdência Social, em interpretação favorável da Lei de Benefícios, está a reconhecer 
um direito pré-existente, deve dar-lhe cumprimento, e não contestá-lo judicialmente, sob pena de 
praticar ato incompatível com o direito de recorrer. 
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SEGUNDA TURMA  

 

PROCESSO 
REsp 1.536.434-SC, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Pagamento de diárias. Magistrados federais convocados pelos 
tribunais regionais. Arts. 65, IV, da LOMAN; 58 e 59 da Lei n. 
8.112/1990. Incidência. Dias de efetivo afastamento. Art. 5º da 
Resolução CJF n. 51/2009. Limitação das diárias. Ilegalidade. 

DESTAQUE 

É ilegal a limitação de duas diárias e meia semanais, à luz do art. 5º da Resolução CJF n. 51/2009, 
quando o deslocamento de juiz federal convocado para substituição em tribunais regionais for 
superior a esse lapso. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Pautou-se a controvérsia em saber qual a melhor interpretação do disposto no art. 5º da Resolução 
CJF n. 51/2009, o qual restringe o pagamento de 2,5 diárias semanais ao juiz federal convocado para 
substituição em tribunais regionais. Em primeiro lugar, consigna-se que, à míngua de 
regulamentação legal específica na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, as diárias pagas 
a magistrados são regidas, no que concerne aos seus limites, pela Lei n. 8.112/1990. Do exame dos 
limites postos pela legislação pátria, pode-se delimitar o seguinte: a) as diárias são um direito 
assegurado aos magistrados, conforme previsto na LOMAN; b) a sua concessão deve observar os 
critérios de afastamento da sede funcional e estar o magistrado a serviço do Poder Judiciário; c) o seu 
cálculo, conforme os estritos limites do § 1º do art. 58 da Lei n. 8.112/1990, deve considerar o "dia de 
afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou 
quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias". Por sua 
vez, ao tratar do tema, o art. 5º da Resolução CJF n. 51/2009 estabelece que, durante o período de 
convocação de juízes federais para o exercício da jurisdição no segundo grau ou para auxílio aos seus 
serviços, o magistrado fará jus ao pagamento de diária correspondente ao cargo de membro do 
Tribunal, limitado ao valor de duas diárias e meia por semana, destinada a indenizar as despesas com 
pousada, alimentação e locomoção urbana. Ocorre que, nada impede de o poder público, diante de 
eventuais restrições orçamentárias, limitar o valor global a ser gasto com o pagamento de diárias 
durante determinado exercício fiscal. Trata-se de política natural cometida ao administrador. O que 
lhe é vedado é pretender que o servidor ou juiz arque com custos que são despendidos em razão de 
deslocamentos efetivados a serviço da administração pública. Desse modo, não se pode interpretar a 
norma para convocar o magistrado e este se deslocar em lapso superior (consideradas as datas de 
saída e de retorno à sua sede funcional), mas, ainda assim, limitar o pagamento ao teto de 2,5 (duas e 
meia) diárias semanais. Nesse aspecto, a interpretação viola frontalmente o disposto na lei de 
regência, porquanto comete ao magistrado a assunção de gastos - alimentação e hospedagem, 
especialmente -, os quais são feitos por força de deslocamento a serviço do Poder Judiciário. 
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PROCESSO 
REsp 1.642.249-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 15/08/2017, DJe 23/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Contribuição de intervenção no domínio econômico. CIDE-Remessas. 
Incidência sobre o pagamento a beneficiário no exterior pela 
exploração de direitos autorais relativos a softwares 
desacompanhados da "transferência da correspondente tecnologia". 
Isenção apenas para os fatos geradores posteriores a 31.12.2005. 

DESTAQUE 

Configura fato gerador da CIDE-Remessas o envio ao exterior de remuneração pela licença de uso ou 
de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software), ainda que 
desacompanhado da "transferência da correspondente tecnologia", porquanto a isenção para tais 
hipóteses somente adveio com a Lei n. 11.452/2007.      

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Sobre o tema, cabe salientar que o fato gerador da CIDE - Remessas é o pagamento a residente ou 
domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2º da Lei n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas): 
a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; b) a aquisição de conhecimentos 
tecnológicos; c) a "transferência de tecnologia" que, para este exclusivo fim, compreende: a 
exploração de patentes; ou o uso de marcas; ou o "fornecimento de tecnologia"; ou a prestação de 
assistência técnica; d) a prestação, por residentes ou domiciliados no exterior, de serviços técnicos e 
de assistência administrativa e semelhantes; e) a remessa de royalties, a qualquer título, derivados 
das situações anteriores, onde a remuneração corresponde à paga pela exploração de direitos 
autorais percebida por terceiro que não o autor ou criador do bem ou obra. Por especialidade, o 
conceito de "transferência de tecnologia" previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 10.168/2000 não 
coincide com aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 (denominada "Lei do 
software"), segundo a qual há transferência apenas nas situações onde ocorre "a entrega, por parte do 
fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte 
comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros 
dados técnicos necessários à absorção da tecnologia". Desse modo, exclusivamente para os fins da 
incidência da CIDE - Remessas, o art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a 
entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador 
da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais 
variadas formas. Nessa linha, esse "fornecimento de tecnologia" também engloba a aquisição dos 
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, isto porque para ser 
comercializada a tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a 
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência 
apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Importante ressaltar que esse raciocínio se 
coaduna com o objetivo da CIDE - Remessas, que é fomentar o desenvolvimento da tecnologia dentro 
do território brasileiro. Ou seja, é mais consentâneo com os objetivos da CIDE - Remessas tributar 
justamente os casos onde não ocorre a "absorção de tecnologia" (a tecnologia permanece no exterior, 
de domínio estrangeiro) e não ao contrário (a tecnologia é nacionalmente absorvida e apropriada). 
Assim, em sintonia com as finalidades da CIDE - Remessas, nem o legislador, nem o intérprete são 
obrigados a exigir a possibilidade de absorção da tecnologia estrangeira para fazer incidir o tributo. A 
este respeito, registra-se que, estranhamente e contra as finalidades da própria exação em comento, 
a exigência de "absorção da tecnologia" estrangeira para a incidência da CIDE - Remessas adveio 
posteriormente com a inclusão do § 1º-A no art. 2º da Lei n. 10.168/2000, que foi realizada pelo art. 
20, da Lei n. 11.452, de 2007. Com isso, a isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela 
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador 
(software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da 
tecnologia") somente adveio a partir de 1º de janeiro de 2006. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.631.329-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. 
Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 24/10/2017, DJe 
31/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos 
morais. Reportagem jornalística. Divulgação de imagem sem 
autorização. Fatos históricos de repercussão social. Direito à memória. 
Prévia autorização. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

A Súmula 403/STJ é inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem vinculada a fato histórico de 
repercussão social. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a veiculação não autorizada da imagem da filha da autora em 
programa televisivo configura dano material e moral indenizável. Para tanto, cabe considerar o 
alcance do entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, por meio do enunciado de Súmula 
n. 403, segundo o qual “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada 
de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, diante de fatos históricos de repercussão 
social. Em relação a esses, ressalta-se que o direito à memória intensificado pela mídia, assume o 
papel de guardião da memória social, porquanto permite que a vida se desenvolva na continuidade 
de uma memória comum, cujos dados são permanentemente acessíveis a todos. Nesse sentido, ao 
resgatar um fato histórico de repercussão social, a atividade jornalística reforça a promessa em 
sociedade de que não queremos outros episódios de dor e sofrimento, de que precisamos superar, 
em todos os tempos, a injustiça e a intolerância. Registre-se que eventual abuso na transmissão do 
fato, cometido, entre outras formas, por meio de um desvirtuado destaque da intimidade da vítima 
ou do agressor, deve ser objeto de controle sancionador. A razão jurídica que atribui ao portador da 
informação uma sanção, entretanto, está vinculada ao abuso do direito e não à reinstituição do fato 
histórico, afinal, o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma 
transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente 
legítimo, pelo excesso. Ademais, importante ressaltar que o Plenário do STF (ADI 4.815), à 
unanimidade, estabeleceu interpretação conforme a Constituição ao art. 20 do CC/02, para declarar 
inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou 
audiovisuais e pessoas retratadas como coadjuvantes - o que legitima, ainda mais, a análise por esta 
Corte sobre a necessidade de autorização prévia para divulgação de imagem vinculada a fato 
histórico de repercussão social. No caso, por meio da conjuntura fática cristalizada pelo acórdão 
recorrido, pode-se concluir que: i) a matéria jornalística possui cunho informativo, sem denotação 
vexatória ou que denigra a imagem da autora ou de sua filha; ii) não há destaque para a intimidade 
da vítima ou de sua mãe; iii) as imagens divulgadas na reportagem se limitam a noticiar o fato 
histórico de repercussão social; iv) o fato já foi ampla e notoriamente divulgado desde a sua 
ocorrência; v) não há exploração comercial na exibição do conteúdo informativo. Desse modo, não é 
possível extrair a consequência jurídica pretendida. 
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PROCESSO 
REsp 1.584.970-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Seguro de automóvel. Garantia de responsabilidade civil. Acidente de 
trânsito. Terceiro prejudicado. Ação de reparação de danos. Inclusão 
única da seguradora. Possibilidade. 

DESTAQUE 

A vítima de acidente de trânsito pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora 
do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade deste pela 
ocorrência do sinistro e quando parte da indenização securitária já tiver sido paga. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que são pressupostos para o pagamento da cobertura securitária a 
verificação prévia da responsabilidade civil do segurado no sinistro, pois assim certamente haverá 
dano a ser indenizado por ele a terceiro, bem como a sua vontade de utilizar a garantia securitária, já 
que é de natureza facultativa. Quanto ao tema da legitimidade passiva do ente segurador em ações 
que buscam indenização securitária advinda do seguro de responsabilidade civil facultativo, a 
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que descabe ação do 
terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do 
dano (Súmula 529/STJ). Não obstante esse entendimento, há hipóteses em que a obrigação civil de 
indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de 
trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a 
vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a 
vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro 
prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo 
ambos, sobretudo se paga a indenização securitária. Logo, na pretensão de complementação de 
indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode 
ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento 
tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre 
as partes. Ademais, mesmo com a ausência do segurado no polo passivo da lide, não haverá, nesses 
casos, restrição ao direito de defesa da seguradora, porquanto somente será feita a quantificação da 
indenização, já que o próprio segurado admitiu ser o causador do dano. 
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PROCESSO 
REsp 1.635.398-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 
unanimidade, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). Obrigação imposta 
por lei. Inexistência de relação de consumo. Código de Defesa do 
Consumidor. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 
(DPVAT). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De plano, releva assentar que o seguro DPVAT não tem por lastro uma relação jurídica contratual 
estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio. 
Trata-se, pois, de um seguro obrigatório por força de lei, que tem por escopo contemporizar os danos 
advindos da circulação de veículos automotores. Em se tratando de obrigação imposta por lei, não há, 
por conseguinte, qualquer acordo de vontade e, principalmente, voluntariedade entre o proprietário 
do veículo e as seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT, o que, por si, evidencia que 
não se trata de contrato. Note-se que a estipulação da indenização securitária em favor da vítima do 
acidente, assim como as específicas hipóteses de cabimento (morte, invalidez permanente, total e 
parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares - art. 3º da Lei n. 6.194/74) decorrem 
exclusivamente de imposição legal, e, como tal, não comportam qualquer temperamento das partes 
envolvidas. Nesse contexto, não há, por parte das seguradoras integrantes do consórcio do seguro 
DPVAT, responsáveis por lei a procederem ao pagamento, qualquer ingerência nas regras atinentes à 
indenização securitária, inexistindo, para esse propósito, a adoção de práticas comerciais abusivas de 
oferta, de contratos de adesão, de publicidade, de cobrança de dívidas, etc. Aliás, diversamente do 
que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo (esta, sim, de inequívoca incidência da 
legislação protetiva do consumidor), a atuação das seguradoras integrantes do consórcio do seguro 
DPVAT, adstrita à lei de regência, não é concorrencial, tampouco destinada à obtenção de lucro, na 
medida em que a respectiva arrecadação possui destinação legal específica. Tampouco seria possível 
falar-se em vulnerabilidade, na acepção técnico-jurídica, das vítimas de acidente de trânsito - e muito 
menos do proprietário do veículo a quem é imposto o pagamento do "prêmio" do seguro DPVAT - 
perante as seguradoras, as quais não possuem qualquer margem discricionária para efetivação do 
pagamento da indenização securitária, sempre que presentes os requisitos estabelecidos na lei. 
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PROCESSO 
REsp 1.442.597-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação redibitória. Reclamação que obsta a decadência. Forma 
documental ou verbal. Admissão. Comprovação pelo consumidor. 

DESTAQUE 

A reclamação obstativa da decadência, prevista no art. 26, § 2º, I, do CDC pode ser feita 
documentalmente ou verbalmente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação redibitória - extinta com resolução do mérito, ante o reconhecimento da 
decadência - por meio da qual se buscava a rescisão do contrato de compra e venda de veículo 
defeituoso. Nesse contexto, discute-se a forma pela qual o consumidor deve externar a reclamação 
prevista no art. 26, § 2º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do dispositivo 
supracitado, é causa obstativa da decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo 
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, 
que deve ser transmitida de forma inequívoca. Infere-se do preceito legal que a lei não preestabelece 
uma forma para a realização da reclamação, exigindo apenas comprovação de que o fornecedor 
tomou ciência inequívoca quanto ao propósito do consumidor de reclamar pelos vícios do produto ou 
serviço. Com efeito, a reclamação obstativa da decadência pode ser feita documentalmente - por meio 
físico ou eletrônico - ou mesmo verbalmente - pessoalmente ou por telefone - e, consequentemente, a 
sua comprovação pode dar-se por todos os meios admitidos em direito. Afinal, supor que o 
consumidor, ao invés de servir-se do atendimento atualmente oferecido pelo mercado, vá 
burocratizar a relação, elaborando documento escrito e remetendo-o ao Cartório, é ir contra o 
andamento natural das relações de consumo. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.507.339-MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução para entrega de coisa incerta. Conversão para procedimento 
executivo por quantia certa. Coisa perseguida entregue com atraso. 
Possibilidade. 

DESTAQUE 

É possível a conversão do procedimento de execução para entrega de coisa incerta para execução por 
quantia certa na hipótese em que o produto perseguido for entregue com atraso, gerando danos ao 
credor da obrigação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de execução movida por cooperativa agroindustrial com base em cédula de 
produto rural, em que os executados se comprometeram à entrega de coisa incerta. Ante o atraso no 
cumprimento da obrigação, discute-se a possibilidade de se converter o procedimento para execução 
por quantia certa. Com efeito, o art. 627 do CPC/73 já autorizava a referida conversão para as 
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hipóteses de frustração do meio executório, ou seja, nas situações específicas em que: (a) não 
encontrada a coisa perseguida; (b) não entregue; (c) deteriorada a coisa; e (d) não reclamada de 
terceiro adquirente. Na hipótese em que se busca obrigação subsidiária consistente nos frutos e 
ressarcimento dos prejuízos decorrentes da mora, deve-se fazer uma análise da compatibilidade do 
título (CPR) com o rito (execução para entrega de coisa e de quantia certa). Nesse sentido, extrai-se 
da leitura da segunda parte do art. 624 do CPC/73 - agora com nova redação ampliada do art. 807 do 
CPC/15 - combinado com o art. 389 do CC/02, que, mesmo satisfeita a obrigação de entregar a coisa, 
se "prosseguirá a execução" para o pagamento de frutos e/ou ressarcimento de prejuízos. Dessa 
forma, embora não contido no título, decorre da lei a certeza do direito perseguido, sem a 
necessidade de um novo processo cognitivo para se declarar a obrigação que o ordenamento jurídico 
já estabeleceu. Ressalta-se, por fim, que o citado ressarcimento dos prejuízos depende de liquidação 
incidental no próprio feito executivo convertido, sendo a prévia apuração do quantum realizada por 
estimativa do credor ou por arbitramento. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.588.226-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Créditos vinculados aos FIES. Recurso público recebido por instituição 
privada para aplicação compulsória em educação. Art. 649, IX, do 
CPC/73. Impenhorabilidade. 

DESTAQUE 

São absolutamente impenhoráveis os créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento 
Estudantil - FIES constituídos em favor de instituição privada de ensino. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei n. 11.382/2006 inseriu, no art. 649, IX, do CPC/73, a previsão de impenhorabilidade absoluta 
dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, 
saúde, ou assistência social". Essa restrição à responsabilidade patrimonial do devedor justifica-se 
em razão da prevalência do interesse coletivo em relação ao interesse particular. No sistema 
anterior, embora a impenhorabilidade dos recursos públicos, enquanto pertencentes ao patrimônio 
de algum ente público, já estivesse garantida pelo disposto no art. 649, I, do CPC/73, quando eram 
repassados às entidades privadas, esses recursos passavam a integrar o patrimônio privado, o qual, 
em regra, está sujeito à penhora. Nesse contexto, a inserção do inciso IX no art. 649 do CPC/73, pela 
Lei 11.382/2006, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades 
privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação 
para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. Por seu turno, consigna-se 
que o programa Fundo de Financiamento Estudantil-FIES destina-se à concessão de financiamento a 
estudantes de cursos superiores não gratuitos, considerando sua renda familiar mensal bruta per 
capita, a qual, atualmente, está limitada a 03 (três) salários mínimos. Trata-se, pois, de programa que 
concretiza política pública voltada a promover educação - ensino superior - para a população de 
menor renda. Muito mais que constituir simples remuneração por serviços prestados, os créditos 
recebidos do FIES retribuem a oportunidade dada aos estudantes de menor renda de obter a 
formação de nível superior, de aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho formal e, 
por conseguinte, de melhorar a qualidade de vida da família. Como se vê, são recursos vinculados a 
um fim social, e, portanto, impenhoráveis. Noutro ângulo, permitir a penhora desses recursos 
públicos transferidos às instituições particulares de ensino poderia frustrar a adesão ao programa e, 
em consequência, o atingimento dos objetivos por ele traçados. 
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PROCESSO 
REsp 1.619.868-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução. Honorários sucumbenciais. Penhora. CPC/73. Saldo do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS. Impossibilidade.      

DESTAQUE 

Não é possível a penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o 
pagamento de honorários de sucumbência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, 
não se confundem com a prestação de alimentos, sendo esta última obrigação periódica, de caráter 
ético-social, lastreada no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar. 
Apesar da distinção havida entre as verbas, esta Corte Superior, em linhas gerais, tem dado 
interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2º do art. 649 do CPC/73, 
para englobar não somente as prestações alimentícias stricto senso, como também os honorários 
advocatícios. Ocorre que no caso dos autos, a hipótese não é propriamente de penhora de salários e 
vencimentos, mas, sim, de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que tem 
regramento próprio. De acordo com o art. 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de 
natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas 
hipóteses de levantamento elencadas na Lei n. 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido 
contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de 
seus dependentes, mais especificamente em casos de comprometimento de direito fundamental do 
titular do fundo. Nessa linha de entendimento, tem-se admitido a penhora de saldo do FGTS para 
pagamento de prestação alimentícia stricto senso, considerando que a dignidade do trabalhador está 
em risco, diante da possibilidade de sua prisão, assim como de seus dependentes. Destaca-se, porém, 
que a penhora de verbas do FGTS é medida extrema, que só se justifica para evitar a prisão do 
devedor de alimentos e atender as necessidades imediatas de sua prole. Dessa forma, não se justifica 
a liberação de valores do fundo de garantia fora das hipóteses legais para o pagamento de dívidas do 
trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, como as decorrentes de 
honorários sucumbenciais e quaisquer outros honorários devidos a profissionais liberais. 
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QUARTA TURMA   

 

PROCESSO 
REsp 1.309.158-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 20/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL 

TEMA 

Ação indenizatória. Locação de área para estação de telefonia celular. 
Compartilhamento de infraestrutura. Sublocação não caracterizada. 
Direito de uso. Servidão administrativa instituída pela lei em benefício 
das prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. 
Inviabilidade de indenização.  

DESTAQUE 

O compartilhamento de infraestrutura de estação rádio base de telefonia celular por prestadoras de 
serviços de telecomunicações de interesse coletivo caracteriza servidão administrativa, não 
ensejando direito à indenização ao locador da área utilizada para instalação dos equipamentos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão reside em saber se o compartilhamento de equipamentos de telecomunicações e de uma 
torre visando à fixação de antenas de telefonia celular por empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações caracteriza sublocação, ensejando direito à indenização ao locador do espaço. 
Inicialmente cumpre salientar que o caput do art. 73 da Lei n. 9.472/1997 (Lei Geral de 
Telecomunicações), dispõe que "as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo 
terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por 
prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não 
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis". Registre-se ainda que o art. 10 da Lei n. 
11.934/2009 estabelece ser obrigatório o compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviços 
de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação nas situações em que 
o afastamento entre elas for menor do que 500 (quinhentos) metros, exceto quando houver 
justificado motivo técnico. Além disso, tanto a Resolução n. 274/2001 da Anatel como a Resolução 
Conjunta n. 1 da Anatel, Aneel e ANP, de 24/11/1999, também preveem o direito ao 
compartilhamento da infraestrutura entre prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 
coletivo. Esta utilização compartilhada tem nítida relevância de interesse público, pois propicia que 
haja: a) barateamento dos custos do serviço público; b) minimização dos impactos urbanísticos, 
paisagísticos e ambientais; c) otimização da manutenção contínua da rede; d) condições a ensejar a 
cobrança de tarifas mais baixas dos consumidores; e) fomento à concorrência, expansão e melhoria 
da cobertura da rede. Como visto, o compartilhamento de infraestrutura é compulsório, sendo 
inviável atribuir a natureza jurídica de sublocação à operação. Nesse passo, tendo em vista a ideia de 
submissão dos direitos subjetivos ao interesse público, o direito de uso, previsto no art. 73 da Lei n. 
9.472/1997, cristaliza servidão administrativa instituída pela lei em benefício das prestadoras de 
serviços de telecomunicações de interesse coletivo, constituindo-se direito real, de natureza pública, 
a ser exercido sobre bem de propriedade alheia, para fins de utilidade pública, instituído com base 
em lei específica. Deste modo, considerando a característica de servidão administrativa do 
compartilhamento de infraestrutura, só haveria de cogitar-se em indenização se houvesse redução 
do potencial de exploração econômica do bem imóvel. 
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PROCESSO 
REsp 1.274.639-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, 
julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de prestação de contas. Bens e direitos em estado de 
mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha). 
Patrimônio comum administrado exclusivamente por ex-cônjuge. 

DESTAQUE 

Após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse ou na administração do 
patrimônio partilhável - seja na condição de administrador provisório, seja na de inventariante - terá 
o dever de prestar contas ao ex-consorte. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se há dever de prestação de contas entre ex-cônjuges em 
relação aos bens e direitos em estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva 
partilha). É consabido que a administração do patrimônio comum do casal compete a ambos os 
cônjuges (artigos 1.663 e 1.720 do Código Civil). Nada obstante, a partir da separação de fato ou de 
corpos (marco final do regime de bens), os bens e direitos dos ex-consortes ficam em estado de 
mancomunhão - conforme salienta doutrina especializada -, formando uma massa juridicamente 
indivisível, indistintamente pertencente a ambos. No tocante especificamente à relação decorrente 
do fim da convivência matrimonial, infere-se que, após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge 
que estiver na posse ou na administração do patrimônio partilhável - seja na condição de 
administrador provisório, seja na de inventariante - terá o dever de prestar contas ao ex-consorte. 
Isso porque, uma vez cessada a afeição e a confiança entre os cônjuges, aquele titular de bens ou 
negócios administrados pelo outro tem o legítimo interesse ao pleno conhecimento da forma como 
são conduzidos, não se revelando necessária a demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou 
crédito em detrimento do gestor. Por fim, registre-se que a Terceira Turma do STJ já se manifestou 
nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados: REsp 1.300.250-SP, DJe 19/4/12; REsp 
1.287.579-RN, DJe 2/8/13 e REsp 1.470.906-SP, DJe 15/10/15. 
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RECURSOS REPETITIVOS - AFETAÇÃO 

 

PROCESSO 
ProAfR no REsp 1.675.874-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/10/2017, DJe 
24/10/2017 (Tema 983)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do recurso especial 
ao rito do art. 1.036 do CPC, em substituição ao REsp n. 1.683.324-DF, 
a fim de consolidar o entendimento acerca da seguinte controvérsia:    
Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença 
condenatória nos casos de violência cometida contra mulher 
praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).   

 
 
 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - AFETAÇÃO 

 

PROCESSO 
IAC no RMS 53.720-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, 
por maioria, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017 (Tema 3) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

A Primeira Seção admitiu o incidente de assunção de competência 
suscitado, de ofício, pelo Ministro Relator do presente recurso 
ordinário, a fim de uniformizar o entendimento acerca da seguinte 
controvérsia: Adequação do manejo do mandado de segurança 
para atacar decisão judicial que extingue execução fiscal com 
base no art. 34 da Lei n. 6.830/80. 

 

 

PROCESSO 
IAC no RMS 54.712-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, 
por maioria, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017 (Tema 3) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

A Primeira Seção admitiu o incidente de assunção de competência 
suscitado, de ofício, pelo Ministro Relator do presente recurso 
ordinário, a fim de uniformizar o entendimento acerca da seguinte 
controvérsia: Adequação do manejo do mandado de segurança 
para atacar decisão judicial que extingue execução fiscal com 
base no art. 34 da Lei n. 6.830/80. 

 


