
Edição 4 – Setembro/2021  

1 DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.1 Empresa fornecedora de oxigênio. Covid-19. Situação pandêmica no Estado do

Amazonas.  Calamidade  da  saúde  pública.  Interesse  da  União.  Competência  da

Justiça Federal.

Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  ação  que  tem  como  objetivo  a

obtenção de oxigênio destinado às unidades de saúde estaduais do Amazonas para

o tratamento da excepcional situação pandêmica da Covid-19.

STJ,  CC 177.113-AM,  Rel.  Min.  Francisco  Falcão,  Primeira  Seção,  por  unanimidade,

julgado em 25/08/2021

 

1.2 Execução contra Fazenda Pública. Art. 264 do CPC/1973. Aditamento de pedido

após a citação. Nova oportunidade de contraditório. Possibilidade.

Sob a vigência do CPC/1973, é possível a ampliação do pedido em execução contra

Fazenda Pública, para inclusão de valores que não haviam sido cobrados desde o

início, oportunizando nova citação do ente público.

STJ, REsp 1.546.430-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade,

julgado em 24/08/2021. 
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1.3  Recurso  especial  em  sede  de  ação  rescisória.  Art.  485,  V,  do  CPC/1973.

Impugnação dos fundamentos do acórdão rescindendo. Possibilidade.

O  recurso  especial  interposto  contra  acórdão  em  ação  rescisória  pode  atacar

diretamente os  fundamentos do acórdão rescindendo,  não precisando limitar-se

aos pressupostos de admissibilidade da rescisória.

STJ,  EREsp  1.434.604-PR,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,  Corte  Especial,  por  unanimidade,

julgado em 18/08/2021.

1.4  Agravo de instrumento.  Decisão sobre competência.  Cabimento.  Rol  do Art.

1.015  do  CPC/2015.  Taxatividade  mitigada.  Entendimento  do  REsp  Repetitivo

1.704.520/MT.

É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência.

STJ,  EREsp  1.730.436-SP,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Corte  Especial,  por  unanimidade,

julgado em 18/08/2021.

1.5  Execução fiscal. Pagamento do débito após o ajuizamento e antes da citação.

Honorários advocatícios. Não cabimento.
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Não  cabe  a  condenação  em  honorários  advocatícios  por  débito  quitado  após

ajuizamento da execução fiscal e antes da citação.

STJ, REsp 1.927.469-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade,

julgado em 10/08/2021.

1.6  Técnica de julgamento ampliado. Julgadores adicionais. Quantidade. Dispensa

do quinto julgador. Impossibilidade.

Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante

necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a

maioria sem possibilidade de inversão do resultado.

STJ,  REsp  1.890.473-MS,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.

1.7  Ação  de  execução  de  títulos  extrajudiciais.  Empresa  Individual  de

Responsabilidade Limitada - EIRELI que não é parte na execução. Penhora de bens.

Impossibilidade. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Necessidade.

Para penhorar bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada

(EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, é imprescindível a instauração

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 
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133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no

processo atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.

STJ, REsp 1.874.256-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021.

1.8  Descumprimento  de  regra  estatutária,  ausência  de  prestação  de  contas  e

administração  de  estabelecimento  comercial.  Pretensões  vinculadas  à  relação

jurídica entre o proprietário locador e o estabelecimento comercial.  Ilegitimidade

ativa do locatário.

O  locatário  não  possui  legitimidade  para  ajuizar  ação  contra  o  condomínio  no

intuito  de  questionar  o  descumprimento  de  regra  estatutária,  a  ausência  de

prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial.

STJ,  REsp  1.630.199-RS,  Rel.  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,  por

unanimidade, julgado em 05/08/2021.

1.9 Penhora de bem imóvel por termo nos autos. Necessidade de intimação pessoal

do  devedor  assistido  pela  Defensoria  Pública.  Múnus  público.  Constituição  de

poderes gerais para o foro. Ato de natureza material que demanda ação positiva

pessoal do assistido. Súmula n. 319/STJ.
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É  imprescindível  a  intimação  pessoal  para  fins  de  constituição  do  devedor,

assistido pela Defensoria, como depositário fiel da penhora de bem imóvel realizada

por termo nos autos.

STJ, REsp 1.331.719-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. Acd. Min. Maria Isabel

Gallotti, Quarta Turma, por maioria, DJ 03/08/2021.

1.10 Cominação de astreintes na exibição de documentos requerida contra a parte

ex adversa. Cabimento na vigência do CPC/2015. Necessidade de prévio juízo de

probabilidade  e  de  prévia  tentativa  de  busca  e  apreensão  ou  outra  medida

coercitiva. Tema 1000/STJ.

Desde  que  prováveis  a  existência  da  relação  jurídica  entre  as  partes  e  de

documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,

poderá o juiz,  após tentativa  de busca e  apreensão ou outra  medida coercitiva,

determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único,

do CPC/2015.

STJ, REsp 1.777.553-SP, Rel.  Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por

unanimidade, julgado em 26/05/2021, DJe 01/07/2021. (Tema 1000)

1.11  Intimação pessoal  da parte assistida pela Defensoria Pública.  Extensão da  
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prerrogativa  ao  defensor  dativo.  Possibilidade.  Interpretação  sistemática  e

teleológica do art. 186, §2º, do CPC/2015.

É admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer

a  intimação pessoal  da parte  na hipótese do art.  186,  §2º,  do CPC ao defensor

dativo nomeado em razão de convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a

Defensoria.

STJ, RMS 64.894-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado

em 03/08/2021, DJe de 9/8/2021.

1.12  Liquidação  de  sentença  coletiva.  Transação  homologada  em  juízo.  Coisa

julgada material. Inocorrência.

Não há que se falar em coisa julgada material contra transação homologada em

juízo  pactuada  entre  a  associação  e  entidade  previdenciária  para  liquidação de

sentença coletiva.

STJ, REsp 1.418.771-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade,

julgado em 03/08/2021.

1.13  Crédito  constituído  em favor  de  instituição  financeira.  Auxílio  emergencial.

Covid-19. Impenhorabilidade.
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Não é possível a penhora de percentual do auxílio emergencial para pagamento de

crédito constituído em favor de instituição financeira.

STJ, REsp 1.935.102-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade,

julgado em 29/06/2021.

2 DIREITO CIVIL

2.1 Adoção realizada na vigência do CC/1916 e revogada na vigência do Código de

Menores (Lei n. 6.697/1979), antes da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do

Adolescente.  Legitimidade ativa do filho adotivo para o ajuizamento da ação de

inventário.  Revogação  bilateral  e  consensual  da  adoção.  Compatibilidade  do

CC/1916 com o art. 227, §6º, da CF/1988. Possibilidade de flexibilização excepcional

da regra de irrevogabilidade para atender aos melhores interesses da criança e do

adolescente. Ilegitimidade ativa configurada.

Para fins de determinação da legitimidade ativa em ação de inventário, a adoção

realizada  na  vigência  do  CC/1916  é  suscetível  de  revogação  consensual  pelas

partes após a entrada em vigor do Código de Menores (Lei 6.697/1979), mas antes

da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

STJ, REsp 1.930.825-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 24/08/2021.
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2.2  Whatsapp.  Divulgação  pública  de  mensagens  privadas.  Ilicitude.  Quebra  da

legítima expectativa e da confidencialidade. Violação à privacidade e à intimidade.

Dano configurado. Indenização. Cabimento.

A divulgação  pelos  interlocutores  ou  por  terceiros  de  mensagens  trocadas  via

WhatsApp pode ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da

difusão do conteúdo.

STJ, REsp 1.903.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.

2.3  Reprodução assistida  post  mortem.  Implantação de embriões excedentários.

Declaração  posta  em  contrato  padrão  de  prestação  de  serviços.  Inadequação.

Autorização  expressa  e  formal.  Testamento  ou  documento  análogo.

Imprescindibilidade.

A declaração posta em contrato padrão de prestação de serviços de reprodução

humana  é  instrumento  absolutamente  inadequado  para  legitimar  a  implantação

post mortem de embriões excedentários, cuja autorização, expressa e específica,

deve ser efetivada por testamento ou por documento análogo.

STJ, REsp 1.918.421-SP, Rel.  Min. Marco Buzzi, Rel.  Acd. Min. Luis Felipe Salomão,

Quarta Turma, por maioria, julgado em 08/06/2021, DJe 26/08/2021.

8  
Escola Superior da Defensoria Pública do Ceará

escola.superior@defensoria.ce.def.br
www.defensoria.ce.def.br

http://www.defensoria.ce.def.br/
mailto:escola.superior@defensoria.ce.def.br


2.4  Veiculação  de  matéria  jornalística.  Ofensa  ao  direito  de  personalidade.

Determinação  de  publicação  de  sentença  no  meio  de  comunicação  como

desdobramento do direito de defesa. Impossibilidade.

Não é cabível a condenação de empresa jornalística à publicação do resultado da

demanda quando o ofendido não tenha pleiteado administrativamente o direito de

resposta ou retificação de matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo

de comunicação social no prazo decadencial estabelecido no artigo 3º da Lei n.

13.188/2015, bem ainda, à adequação do montante indenizatório fixado.

STJ, REsp 1.867.286-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado

em 24/08/2021.

2.5 Execução. Contrato de honorários. Terceiro inventariante e administrador dos

bens. Herdeiros menores. Contratação de advogado pela genitora. Poder familiar.

Nulidade formal. Inocorrência.

O fato de ter sido concedida a gestão da herança a terceiro não implica restrição do

exercício do poder familiar do genitor sobrevivente para promover a contratação de

advogado, em nome dos herdeiros menores,  a fim de representar os interesses

deles no inventário. 

STJ,  REsp 1.566.852-SP,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  Rel.  Acd.  Min.  Raul  Araújo,

Quarta Turma, por maioria, julgado em 17/08/2021.
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2.6  Alimentos.  Menor.  Presunção  de  necessidade.  Alimentante  preso  por  crime.

Capacidade de exercer atividade laboral. Obrigação alimentar. Binônio necessidade-

possibilidade. Observância.

O fato de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não

afasta a sua obrigação alimentar, tendo em vista a possibilidade de desempenho de

atividade remunerada na prisão ou fora dela a depender do regime prisional  do

cumprimento da pena.

STJ,  REsp  1.882.798-DF,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 10/08/2021.

2.7 Ação de reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel

com cláusula de resolução expressa. Inadimplência do compromissário comprador.

Mora  comprovada  por  notificação  e  decurso  do  prazo  para  a  purgação.  Prévio

ajuizamento de demanda judicial para a resolução contratual. Desnecessidade.

É possível o manejo de ação possessória, fundada em cláusula resolutiva expressa,

decorrente  de  inadimplemento  contratual  do  promitente  comprador,  sendo

desnecessário o ajuizamento de ação para resolução do contrato.

STJ, REsp 1.789.863-MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por maioria, julgado em

10/08/2021.
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3 DIREITO EMPRESARIAL

3.1 Cheque. Não apresentação ao banco sacado para compensação. Juros de mora.

Termo inicial. Primeiro ato tendente à satisfação do crédito.

Inexistindo  apresentação  do  cheque  para  a  compensação  ao banco  sacado,  os

juros de mora devem incidir  a  partir  do primeiro ato do beneficiário  tendente  à

satisfação  do  crédito  estampado  na  cártula,  o  que  pode  se  dar  pelo  protesto,

notificação extrajudicial ou pela citação. 

STJ,  REsp  1.768.022-MG,  Rel.  Min.  Marco  Buzzi,  Quarta  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 17/08/2021.

4 DIREITO PROCESSUAL PENAL

4.1 Estelionato praticado mediante depósito. Superveniência da lei n. 14.155/2021.

Competência. Local do domicílio da vítima. Norma processual. Aplicação imediata.

Nos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, por emissão de

cheques  sem  suficiente  provisão  de  fundos  em  poder  do  sacado  ou  com  o

pagamento frustrado ou por meio da transferência de valores, a competência será

definida pelo local do domicílio da vítima, em razão da superveniência de Lei n.

14.155/2021, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei.

11  
Escola Superior da Defensoria Pública do Ceará

escola.superior@defensoria.ce.def.br
www.defensoria.ce.def.br

http://www.defensoria.ce.def.br/
mailto:escola.superior@defensoria.ce.def.br


STJ, CC 180.832-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em

25/08/2021.

4.2 Exceção de suspeição da autoridade policial. Impossibilidade. Art. 107 do CPP.

Possibilidade de resolução na esfera administrativa. Fase inquisitorial. Nulidade da

ação penal. Necessidade de demonstração do prejuízo.

A ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição não eiva

de nulidade o processo judicial  por si só,  sendo necessária a demonstração do

prejuízo suportado pelo réu.

STJ,  REsp  1.942.942-RO,  Rel.  Min.  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  julgado  em

10/08/2021.

5 DIREITO PENAL

5.1 Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Art. 44, §

3º, do Código Penal. Definição do conceito de reincidência específica. Nova prática

do  mesmo  crime.  Vedação  à  analogia  in  malan  partem.  Medida  socialmente

recomendável. Condenação anterior. Necessidade de aferição.

A reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do Código Penal somente se aplica

quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados.
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STJ, AREsp 1.716.664-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por unanimidade,

julgado em 25/08/2021.

5.2 Impedir ou embaraçar investigação penal de organização criminosa. Art. 2º, § 1º,

da Lei n. 12.850/2013. Crime material.

O  delito  do  art.  2º,  §  1º,  da  Lei  n.  12.850/2013  é  crime  material,  inclusive  na

modalidade embaraçar.

STJ, REsp 1.817.416-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade,

julgado em 03/08/2021.

6 DIREITO DO CONSUMIDOR

6.1  Plano  de  saúde  coletivo  empresarial.  Operadora.  Resilição  unilateral.

Legalidade.  Beneficiário  idoso.  Migração  para  plano  individual.  Impossibilidade.

Modalidade não comercializada. Portabilidade de carências. Admissibilidade.

A operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial não

possui  a  obrigação  de  fornecer  ao  usuário  idoso,  em  substituição,  plano  na

modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano extinto.
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STJ, REsp 1.924.526-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas

Cueva, Terceira Turma, por maioria, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021.

7 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

7.1  Adoção  personalíssima.  Intrafamiliar.  Parentes  colaterais  por  afinidade.

Habilitação junto ao Cadastro Nacional de Adoção. Menor colocado em estágio de

convivência  em  família  substituta  no  curso  do  procedimento.  Insurgência  dos

pretendentes  à  adoção  intrafamiliar  e  do  casal  terceiro  prejudicado  (família

substituta).  Conceito  de  família  amplo.  Afeto  e  afinidade.  Colocação  em família

substituta. Excepcionalidade.

Atende ao melhor interesse da criança a adoção personalíssima intrafamiliar por

parentes colaterais por afinidade, a despeito da circunstância de convivência da

criança com família substituta, também, postulante à adoção.

STJ, REsp 1.911.099-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado

em 29/06/2021, DJe 03/08/2021.
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