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1. TÓPICOS DOUTRINÁRIOS DE DIREITO CIVIL

1.1. Desconsideração da personalidade jurídica

1.1.1. Conceito

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, na obra “Manual de Direito Civil”, afirmam que 
a doutrina da desconsideração, em linhas gerais, pretende o superamento episódico da 
personalidade jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso, ou simples desvio de função, 
objetivando a satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que passam 
a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado.
 
1.1.2. Teoria maior x Teoria menor

De acordo com a teoria maior, o deferimento da desconsideração exige a presença de 
dois requisitos, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor. O art. 50 
do CC adota essa teoria e dispõe o seguinte:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, 
a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 
ou sócios da pessoa jurídica.

Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Braga, na obra “Manual de Direito Civil”, 
afirmam o seguinte quanto aos requisitos para a desconsideração estabelecidos no Código Civil:

Como regra geral, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria 
maior da desconsideração (…). Isso significa que, de modo geral, para ser 
aplicada a teoria, é preciso que haja desvio de finalidade caracterizado 
pelo uso abusivo fraudulento (teoria maior subjetiva). Também será 
aplicada a teoria se houver confusão patrimonial, isto é, se inexistir, no 
campo dos fatos, separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o 
dos seus sócios (teria maior objetiva).

Por sua vez, de acordo com a teoria menor, o deferimento da desconsideração exige 
apenas o prejuízo ao credor. Essa teoria foi adotada pela Lei 9.605/98 (para os danos ambientais) 
e pelo Código de Defesa do Consumidor. Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Braga, na 
obra já mencionada, afirmam o seguinte acerca dessa teoria:



3

“Hoje, segundo a teoria menor, basta que a personalidade jurídica seja um 
obstáculo à indenização para, em certos casos, ocorrer sua superação – 
opta-se, nesses casos, normativa e jurisprudencialmente, por defender-
se o polo mais vulnerável da relação jurídica, em detrimento do princípio 
da autonomia patrimonial. (…)
Resumindo, a teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de 
direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens 
da pessoa jurídica e os da pessoa física. Basta, nesse sentido, que o 
credor (…) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos 
a saldar a dívida.”

1.1.3. Desconsideração inversa

A desconsideração inversa da personalidade jurídica foi positivada com o advento do 
Novo Código de Processo Civil (art. 133, §2º), mas sua aplicação já era consagrada nos âmbitos 
doutrinário e jurisprudencial, como pode se verificar abaixo:

REsp 1.236.916: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica 
caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da 
sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da 
personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio 
social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do 
sócio controlador.”

IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 283: É cabível a desconsideração 
da personalidade jurídica denominada «inversa» para alcançar bens 
de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens 
pessoais, com prejuízo a terceiros.

1.1.4. Desconsideração expansiva.

A desconsideração expansiva da personalidade jurídica consiste, nas palavras de 
Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Braga (“Manual de Direito Civil), na possibilidade 
de desconsiderar uma pessoa jurídica para atingir a personalidade de sócio eventualmente 
oculto, que, não raro, está escondido na empresa controladora.

1.1.5. Desconsideração indireta.

A desconsideração indireta da personalidade jurídica consiste, nas palavras de 
Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Braga (“Manual de Direito Civil”), no levantamento 
episódico do véu protetivo da empresa controlada para responsabilizar a empresa controladora 
(ou coligada) por atos praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento.
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1.1.6. Enunciados importantes do CJF.

I Jornada de Direito Civil - Enunciado 7: Só se aplica a desconsideração 
da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, 
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.

IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 282: O encerramento irregular 
das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar 
abuso da personalidade jurídica.

IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 285: A teoria da desconsideração, 
prevista no art. 50 do Código Civil, pode ser invocada pela pessoa 
jurídica, em seu favor.

I Jornada de Direito Processual Civil - Enunciado 11: Aplica-se o disposto 
nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e 
expansiva da personalidade jurídica.

1.2. Distinção entre direitos obrigacionais e direitos reais.

Tabela extraída e adaptada do livro “Manual de Direito Civil”, de Flávio Tartuce:

Direitos obrigacionais Direitos reais
Relações jurídicas entre uma pessoa 
(sujeito ativo – credor) e outra (sujeito 
passivo – devedor).

Relações jurídicas entre uma pessoa 
(sujeito ativo) e uma coisa. O sujeito 
passivo não é determinado, mas é toda 
a coletividade (sujeito passivo univer-
sal).

Princípio da autonomia privada (liber-
dade).

Princípio da publicidade (tradição e re-
gistro).

Efeitos inter partes, mas há uma ten-
dência de ampliação dos efeitos.

Efeitos erga omnes, mas os efeitos po-
dem ser restringidos.

Rol exemplificativo (numerus apertus) 
– art. 425 do CC – criação dos contra-
tos atípicos.

Rol taxativo (numerus clausus), segun-
do a visão clássica – art. 1.225 do CC. 
Essa visão vem sendo contestada pela 
doutrina contemporânea, mas ainda 
tem prevalecido.

Os bens do devedor respondem (prin-
cípio da responsabilidade patrimo-
nial).

A coisa responde (direito de sequela).
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Caráter transitório, em regra, o que 
vem sendo mitigado pelos contratos 
relacionais ou cativos de longa dura-
ção.
Instituto típico: contrato.

Caráter permanente.
Instituto típico: propriedade.

1.3. Teoria da imprevisão.

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, na obra “Manual de Direito Civil”, afirmam que a 
teoria da imprevisão é o substrato teórico que permite rediscutir os preceitos contidos em uma 
relação contratual, em face da ocorrência de acontecimentos novos, imprevisíveis pelas partes 
e a elas não imputáveis. Ainda segundo os mencionados autores, trata-se de uma aplicação 
direta do princípio da boa-fé, pois as partes devem buscar, no contrato, alcançar as prestações 
que originalmente se comprometeram, da forma como se obrigaram.

A teoria da imprevisão remonta à antiga cláusula rebus sic stantibus, que, por sua 
vez, estabelece que a convenção, em contratos de prestações sucessivas, não permanecerá em 
vigor se as coisas não permanecerem como eram no momento da celebração.

Os arts. 317, 478 e 479 do Código Civil, que aplicam essa teoria, dispõem o seguinte, 
in verbis:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua 
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 
assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a presta-
ção de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema 
vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efei-
tos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 
equitativamente as condições do contrato.

Apesar de o art. 478 possibilitar a resolução do contrato por onerosidade excessiva, a 
doutrina majoritária entende que deverá ser dada preferência à revisão contratual, em atenção 
ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, conforme dispõe o enunciado 176 da III 
Jornada de Direito Civil.
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Flávio Tartuce, em seu “Manual de Direito Civil”, elenca os requisitos para a revisão 
dos contratos civis, tendo como base os artigos supratranscritos:

“1º requisito: O contrato deve ser, em regra, bilateral ou sinalagmático, 
trazendo direitos e deveres para ambas as partes. Todavia, como 
exceção, o art. 480 do CC (…) admite a revisão dos contratos unilaterais.
2º requisito: O contrato deve ser oneroso, com prestação e 
contraprestação, para que a eventual onerosidade excessiva esteja 
presente.
3º requisito: Deve assumir o negócio a forma comutativa, tendo as partes 
envolvidas ciência quanto às prestações. A revisão por imprevisibilidade 
e onerosidade excessiva não poderá ocorrer caso o contrato assuma a 
forma aleatória, em regra, instituto negocial tipificado nos arts. 458 a 
461 do CC. (...)
4º requisito: O contrato deve ser de execução diferida ou de trato 
sucessivo, ou seja, deve ainda gerar efeitos no tempo (art. 478 do CC). 
(…) Repise-se que o contrato de execução diferida é aquele em que 
o cumprimento ocorre de uma só vez no futuro. No contrato de trato 
sucessivo, o cumprimento ocorre repetidamente no tempo, de forma 
sucessiva (…).
5º requisito: Exige-se um motivo imprevisível (art. 317) ou acontecimentos 
imprevisíveis e extraordinários (art. 478). (…)
6º requisito: Para que a revisão judicial por fato imprevisto seja 
possível, deve estar presente a onerosidade excessiva (ou quebra do 
sinalagma obrigacional), situação desfavorável a uma das partes da 
avença, normalmente à parte mais fraca ou vulnerável, que assumiu o 
compromisso obrigacional. (...)”

Para melhor exposição dos requisitos, foram suprimidos alguns enunciados 
doutrinários na transcrição do trecho do livro. Eles estão transcritos abaixo:

I Jornada de Direito Civil - Enunciado 17: A interpretação da expressão 
“motivos imprevisíveis” constante do art. 317 do novo Código Civil deve 
abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis como também 
causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis.

III Jornada de Direito Civil - Enunciado 175: A menção à imprevisibilidade 
e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser 
interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, 
mas também em relação às consequências que ele produz.
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IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 365: A extrema vantagem do 
art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração 
das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão 
do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua 
demonstração plena.

IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 366: O fato extraordinário e 
imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está 
coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação.

V Jornada de Direito Civil - Enunciado 440: É possível a revisão ou 
resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que 
o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione 
com a álea assumida no contrato.

1.4. Teoria do risco.

Inicialmente, vale consignar a cláusula geral de responsabilidade objetiva disposta 
no art. 927, parágrafo único, segunda parte, do Código Civil, in verbis:

“Art. 927. (…).
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem.”

Por conta dessa previsão normativa, a doutrina afirma que a responsabilidade 
objetiva, no Brasil, baseia-se na teoria do risco, que, por sua vez, possui várias modalidades. 
Flávio Tartuce, em seu Manual de Direito Civil, elenca as principais delas:

“- Teoria do risco administrativo: adotada nos casos de responsabilidade 
objetiva do Estado (art. 37, §6º, da CF/1988).
- Teoria do risco criado: está presente nos casos em que o agente cria o 
risco, decorrente de outra pessoa ou de uma coisa. Cite-se a previsão 
do art. 938 do CC, que trata da responsabilidade do ocupante do prédio 
pelas coisas que dele caírem ou forem lançadas (defenestramento).
- Teoria do risco da atividade (ou risco profissional): quando a atividade 
desempenhada cria riscos a terceiros, o que pode se enquadrar na 
segunda parte do art. 927, parágrafo único, do CC/02.
- Teoria do risco-proveito: é adotada nas situações em que o risco decorre 
de uma atividade lucrativa, ou seja, o agente retira um proveito do risco 
criado, como nos casos envolvendo os riscos de um produto, relacionados 
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com a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. 
Dentro da ideia de risco-proveito estão os riscos de desenvolvimento, 
(…). Exemplificando, deve uma empresa farmacêutica responder por 
um novo produto que coloca no mercado e que ainda está em fase de 
testes.
- Teoria do risco integral: nessa hipótese, não há excludente de nexo de 
causalidade ou de responsabilidade civil a ser alegada, como nos casos 
de danos ambientais, segundo os autores ambientalistas (art. 14, §1º, da 
Lei 6.938/1981). Anote-se que o entendimento pelo risco integral para os 
danos ambientais é chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça (…).”

Aprofundando o disposto no parágrafo único do art. 927 do CC, vários enunciados 
doutrinários foram elaborados no âmbito do Conselho da Justiça Federal (CJF), através das 
Jornadas de Direito Civil. Os mais importantes estão transcritos abaixo:

I Jornada de Direito Civil - Enunciado 38: A responsabilidade fundada 
no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo 
único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa 
determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

V Jornada de Direito Civil - Enunciado 443: O caso fortuito e a força maior 
somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil 
quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida.

V Jornada de Direito Civil - Enunciado 448: A regra do art. 927, 
parágrafo único, segunda parte, do CC aplica-se sempre que a atividade 
normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente 
perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos 
direitos de outrem. São critérios de avaliação desse risco, entre outros, 
a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência.

VI Jornada de Direito Civil - Enunciado 555: Os direitos de outrem” 
mencionados no parágrafo único do art. 927 do Código Civil devem 
abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros 
direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial.
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1.5. Boa-fé objetiva

1.5.1. Conceito

Flávio Tartuce (“Manual de Direito Civil”) conceitua a boa-fé objetiva como sendo a 
exigência de conduta leal dos contratantes. Para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (“Manual de 
Direito Civil”), a boa-fé objetiva consiste em um princípio vinculado a uma imprescindível regra 
de comportamento, umbilicalmente ligada à eticidade que se espera seja observada em nossa 
ordem social.

Diferencia-se da boa-fé subjetiva, que, nas palavras de Nelson Rosenvald, Cristiano 
Chaves e Felipe Braga (“Manual de Direito Civil”), consiste em um estado psicológico em que a 
pessoa possui a crença de ser titular de um direito que em verdade só existe na aparência.

1.5.2. Funções

A doutrina costuma elencar três funções da boa-fé objetiva: de interpretação, de 
integração e de controle.

Inicialmente, o art. 113 do CC estabelece que os negócios jurídicos devem ser 
interpretados conforme a boa-fé (função interpretativa). O art. 187, por sua vez, dispõe que 
aquele que contraria a boa-fé comete abuso de direito (função de controle). E o art. 422, por 
fim, estabelece a aplicação da boa-fé em todas as fases negociais (função integrativa).

1.5.3. Desdobramentos

- Venire contra factum proprium: consiste no exercício de uma posição jurídica em 
contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito.

- Supressio: consiste na perda de um direito pela falta de seu exercício por razoável 
lapso temporal.

- Surrectio: consiste no surgimento de um direito exigível, como decorrência lógica 
do comportamento de uma das partes.

- Tu quoque: estabelece que se o contratante violar uma norma jurídica, não poderá 
aproveitar-se da situação originada pela violação.

- Exceptio doli: consiste na defesa do réu contra ações dolosas.

- Duty to mitigate the loss: trata-se do dever imposto ao credor de evitar o agravamento 
do próprio prejuízo.
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2. SÚMULAS E JULGADOS IMPORTANTES DE DIREITO CIVIL (“DIZER O DIREITO”)
 
“É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a 
obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desneces-
sária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de fa-
miliares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes”. (ADI 4815)

Súmula 227 do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 

“Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear, contra 
particular, indenização por dano moral relacionado à violação da honra 
ou da imagem”. (REsp 1.258.389)

“O STJ admite, a depender do caso concreto, o chamado direito ao 
esquecimento”. (REsp 1.335.153)

Súmula 403 do STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela 
publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos 
ou empresariais.

“A Súmula 403 do STJ é inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem 
vinculada a fato histórico de repercussão social”. (REsp 1.631.329)

“Nas causas em que a relação jurídica for cível-empresarial, a 
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada 
pelo art. 50 do Código Civil. A inexistência ou não localização de bens da 
pessoa jurídica não é condição para a desconsideração da personalidade 
jurídica. O que se exige é a demonstração da prática de desvio de 
finalidade ou de confusão patrimonial (art. 50 do CC)”. (REsp 1.729.554)

“O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda 
que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da 
personalidade jurídica prevista no Código Civil”. (EREsp 1.306.553)

“A ocorrência de fraude contra credores exige: a anterioridade do 
crédito; a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni); que 
o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência e 
d) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência 
do devedor (scientia fraudis)”. (AgInt no REsp 1.294.462)

“É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão 
fundamentadas em inadimplemento contratual. É adequada a distinção 
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dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de 
responsabilidades contratual e extracontratual. Nas controvérsias 
relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral 
(art. 205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se 
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 
206, § 3º, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos”. (EREsp 1.280.825)

“É de 5 anos o prazo prescricional para que a vítima de um acidente de 
trânsito proponha ação de indenização contra concessionária de serviço 
público de transporte coletivo (empresa de ônibus). O fundamento legal 
para esse prazo está no art. 1º-C da Lei 9.494/97 e também no art. 14 c/c 
art. 27, do CDC”. (REsp 1.277.724)

“As ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura 
ocorridos durante o Regime Militar de exceção são imprescritíveis. Não 
se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto 
20.910/1932”. (REsp 1.374.376)

Súmula 549 do STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a 
fiador de contrato de locação. 

“Não é penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos de 
locação comercial”. (RE 605.709)

“Segundo a redação literal da súmula 486-STJ, ‘é impenhorável o único 
imóvel RESIDENCIAL do devedor que esteja locado a terceiros, desde 
que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência 
ou a moradia da sua família.’ A 2ª Turma do STJ, contudo, ampliou 
esta proteção e decidiu que também é impenhorável o único imóvel 
COMERCIAL do devedor que esteja alugado quando o valor do aluguel 
é destinado unicamente ao pagamento de locação residencial por sua 
entidade familiar”. (REsp 1.616.475)

“A impenhorabilidade do bem de família no qual reside o sócio devedor 
não é afastada pelo fato de o imóvel pertencer à sociedade empresária”. 
(EDcl no AREsp 511.486)

Súmula 449 do STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no 
registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.

Súmula 364 do STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família 
abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e 
viúvas. 



12

Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 
em caso de responsabilidade extracontratual. 

“Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de 
pensionamento mensal, os juros moratórios deverão ser contabilizados 
a partir do vencimento de cada prestação, e não da data do evento 
danoso ou da citação. Não se aplica ao caso a súmula 54 do STJ, que 
somente tem incidência para condenações que são fixadas em uma 
única parcela”. (REsp 1.270.983)

“Os juros moratórios contratuais, em regra, correm a partir da data 
da citação. No entanto, no caso de obrigação positiva e líquida, com 
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do 
vencimento da dívida”. (EREsp 1.250.382)

“Em um contrato no qual foi estipulada uma CLÁUSULA PENAL, caso 
haja o inadimplemento, é possível que o credor exija o valor desta cláu-
sula penal e mais as perdas e danos? Se for cláusula penal MORATÓRIA: 
SIM. Se for cláusula penal COMPENSATÓRIA: NÃO”. (REsp 1.335.617)

“Por meio da teoria do adimplemento substancial, defende-se que, se 
o adimplemento da obrigação foi muito próximo ao resultado final, a 
parte credora não terá direito de pedir a resolução do contrato porque 
isso violaria a boa-fé objetiva, já que seria exagerado, desproporcional, 
iníquo. No caso do adimplemento substancial, a parte devedora não 
cumpriu tudo, mas quase tudo, de modo que o credor terá que se 
contentar em pedir o cumprimento da parte que ficou inadimplida ou 
então pleitear indenização pelos prejuízos que sofreu (art. 475, CC)”. 
(REsp 1.200.105)

Súmula 380 do STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato 
não inibe a caracterização da mora do autor. 

Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do 
dano moral incide desde a data do arbitramento. 
 
Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito 
a partir da data do efetivo prejuízo. 

“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano 
moral in re ipsa”. (REsp 1.584.465)
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“Os incapazes (ex.: filhos menores), quando praticarem atos que causem 
prejuízos, terão responsabilidade subsidiária, condicional, mitigada e 
equitativa, nos termos do art. 928 do CC. Subsidiária: porque apenas 
ocorrerá quando os seus genitores não tiverem meios para ressarcir a 
vítima. Condicional e mitigada: porque não poderá ultrapassar o limite 
humanitário do patrimônio mínimo do infante. Equitativa: tendo em 
vista que a indenização deverá ser equânime, sem a privação do mínimo 
necessário para a sobrevivência digna do incapaz. A responsabilidade 
dos pais dos filhos menores será substitutiva, exclusiva e não solidária”. 
(REsp 1.436.401)

“O absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento 
anímico, pode sofrer dano moral. O dano moral caracteriza-se por uma 
ofensa a direitos ou interesses juridicamente protegidos (direitos da 
personalidade). A dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem 
ser consequências do dano moral, mas não a sua causa. Dano moral: é a 
ofensa a determinados direitos ou interesses. Basta isso para caracterizá-
lo”. (REsp 1.245.550)

“O dano social é uma nova espécie de dano reparável, que não se 
confunde com os danos materiais, morais e estéticos, e que decorre 
de comportamentos socialmente reprováveis, que diminuem o nível 
social de tranquilidade. Em uma ação individual, o juiz condenou o réu 
ao pagamento de danos morais e, de ofício, determinou que pagasse 
também danos sociais em favor de uma instituição de caridade. O STJ 
entendeu que essa decisão é nula, por ser extra petita. Para que haja 
condenação por dano social, é indispensável que haja pedido expresso. 
Vale ressaltar, no entanto, que, no caso concreto, mesmo que houvesse 
pedido de condenação em danos sociais na demanda em exame, o pleito 
não poderia ter sido julgado procedente, pois esbarraria na ausência de 
legitimidade para postulá-lo. Isso porque, na visão do STJ, a condenação 
por danos sociais somente pode ocorrer em demandas coletivas e, 
portanto, apenas os legitimados para a propositura de ações coletivas 
poderiam pleitear danos sociais”. (Rcl 12.062)

“É possível a cumulação do benefício previdenciário de pensão por 
morte com pensão civil ex delicto. O benefício previdenciário é diverso e 
independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto 
ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, 
assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma 
em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba”. 
(REsp 776.338)
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“A pensão mensal indenizatória devida aos pais pela morte de filho 
menor deve ser fixada em valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, dos 
14 até os 25 anos de idade da vítima, reduzido, então, para 1/3 até a data 
em que o de cujus completaria 65 anos”. (REsp 1.279.173)

“A norma do art. 935 do Código Civil consagra a independência relativa 
das jurisdições cível e criminal (independência das instâncias). Somente 
na hipótese de a sentença penal absolutória fundamentar-se na 
inexistência do fato ou na negativa de autoria está impedida a discussão 
no juízo cível. A decisão fundamentada na falta de provas aptas a ensejar 
a condenação criminal não restringe o exame da questão na esfera cível. 
Além disso, para que a sentença criminal produza efeitos no juízo cível, 
é necessário que ela já tenha transitado em julgado”. (REsp 1.164.236)
 
Súmula 387 do STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano 
estético e dano moral. 

Súmula 37 do STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e 
dano moral oriundos do mesmo fato.

Súmula 492 do STF: A empresa locadora de veículos responde, civil e 
solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, 
no uso do carro locado.
 
“É devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) 
pelo período em que o comprador permanece na posse do bem 
imóvel, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e 
venda, independentemente de ter sido o vendedor quem deu causa ao 
desfazimento do negócio”. (REsp 1.613.613)

“A promessa de compra e venda, ainda que não registrada, é oponível ao 
próprio vendedor ou a terceiros, haja vista que tal efeito não deriva da 
publicidade do registro, mas da própria lei”. (REsp 1.490.802)

“Um promitente comprador poderá deixar de pagar as parcelas previstas 
em contrato alegando a exceptio non adimpleti contractus (exceção do 
contrato não cumprido) se o promitente vendedor não entregar o bem 
objeto do negócio no prazo previsto, havendo receio concreto de que ele 
não transferirá o imóvel ao promitente comprador”. (REsp 1.193.739)

“O promitente comprador, amparado em compromisso de compra e 
venda de imóvel cujo preço já tenha sido integralmente pago, tem o 
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direito de requerer judicialmente, a qualquer tempo, a adjudicação 
compulsória do imóvel”. (REsp 1.216.568)

Súmula 239 do STJ: O direito à adjudicação compulsória não se condi-
ciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de 
imóveis. 

Súmula 76 do STJ: A falta de registro do compromisso de compra e venda 
de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o 
devedor.

“A restituição dos valores pagos, diante da rescisão de contrato de 
promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário natural 
do próprio desfazimento do negócio. A pretensão ao recebimento de 
valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão judicial, por 
sentença que não tenha decidido a respeito da restituição, submete-se 
ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código 
Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3º, incisos 
IV e V do mesmo diploma”. (REsp 1.297.607)

“Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios 
incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de 
compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime 
de incorporação imobiliária. Em outras palavras, os ‘juros no pé’ não são 
abusivos”. (EREsp 670.117)

“Não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir 
contas (ação de prestação de contas)”. (REsp 1.497.831)

“Tratando-se de relação contratual paritária — a qual não é regida 
pelas normas consumeristas —, a maxidesvalorização do real em face 
do dólar americano ocorrida a partir de janeiro de 1999 não autoriza 
a aplicação da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade 
excessiva, com intuito de promover a revisão de cláusula de indexação 
ao dólar americano. O histórico econômico do Brasil já indicava que 
seria possível que ocorresse uma desvalorização do real frente ao dólar, 
não sendo possível, portanto, falar que isso era um fato imprevisível ou 
extraordinário”. (REsp 1.321.614)

“A ocorrência de ‘ferrugem asiática’ na lavoura de soja não enseja, por 
si só, a resolução de contrato de compra e venda de safra futura em 
razão de onerosidade excessiva. Isso porque o advento dessa doença em 
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lavoura de soja não constitui o fato extraordinário e imprevisível exigido 
pelo art. 478 do CC/2002, que dispõe sobre a resolução do contrato por 
onerosidade excessiva”. (REsp 866.414)

“A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama 
superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, 
não sendo suficientes alterações que se inserem nos riscos ordinários”. 
(REsp 945.166)

“O art. 108 do CC se refere ao valor do imóvel, e não ao preço do negócio. 
Assim, havendo disparidade entre ambos, é aquele que deve ser levado 
em conta para efeito de aplicação da ressalva prevista na parte final desse 
dispositivo legal. A avaliação feita pela Fazenda Pública para atribuição 
do valor venal do imóvel é baseada em critérios objetivos previstos em 
lei, refletindo, de forma muito mais consentânea com a realidade do 
mercado imobiliário, o verdadeiro valor do imóvel objeto do negócio”. 
(REsp 1.099.480)

“A quitação dada em escritura pública gera presunção relativa do 
pagamento, admitindo prova em contrário que evidencie a invalidade 
do instrumento eivado de vício que o torne falso”. (REsp 1.438.432)

Súmula 332-STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges 
implica a ineficácia total da garantia. 

“Ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura 
pública, é válida a fiança prestada por um dos conviventes sem a 
autorização do outro”. (REsp 1.299.866)

“É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança 
com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente 
a sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a 
notificação de que reza o art. 835 do Código Civil”. (REsp 1.374.836)

“Para que a venda de ascendente para descendente seja anulada (art. 
496 do CC), é imprescindível que o autor da ação anulatória comprove, 
no caso concreto, a efetiva ocorrência de prejuízo aos herdeiros 
necessários, não se admitindo a alegação de prejuízo presumido. Isso 
porque este negócio jurídico não é nulo (nulidade absoluta), mas sim 
meramente anulável (nulidade relativa)”. (REsp 1.211.531)
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“No contrato de mandato, a morte do mandante ou do mandatário 
cessa (extingue) o mandato. • Se o mandante morre, os seus herdeiros 
têm direito de exigir que o mandatário faça a prestação de contas do 
contrato. • Se o mandatário é quem morre, seus herdeiros não têm 
obrigação de prestar contas ao mandante”. (REsp 1.122.589)

Súmula 145 do STJ: No transporte desinteressado, de simples cortesia, 
o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao 
transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.

Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente 
financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e 
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

“A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real 
de hipoteca estipulado para garanti-la. A hipoteca, no sistema brasileiro, 
é uma garantia acessória, seguindo, portanto, a sorte (o destino) da 
obrigação principal”. (REsp 1.408.861)

Súmula 619 do STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera 
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização 
por acessões e benfeitorias.

“É cabível o ajuizamento de ações possessórias por parte de invasor de 
terra pública contra outros particulares. Ainda que a posse não possa 
ser oposta ao ente público, senhor da propriedade do bem, ela pode 
ser oposta contra outros particulares, tornando admissíveis as ações 
possessórias entre invasores”. (REsp 1.484.304)

“Particulares podem ajuizar ação possessória para resguardar o livre 
exercício do uso de via municipal (bem público de uso comum do povo) 
instituída como servidão de passagem”. (REsp 1.582.176)

“É possível a penhora de bem de família de condômino, na proporção de 
sua fração ideal, se inexistente patrimônio próprio do condomínio para 
responder por dívida oriunda de danos a terceiros”. (REsp 1.473.484)

“É inválida a penhora da integralidade de imóvel submetido ao regime 
de multipropriedade (time-sharing) em decorrência de dívida de 
condomínio de responsabilidade do organizador do compartilhamento”. 
(REsp 1.546.165)
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“Em ação de cobrança de cotas condominiais proposta somente contra 
o promissário comprador, não é possível a penhora do imóvel que gerou 
a dívida — de propriedade do promissário vendedor —, admitindo-
se, no entanto, a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do 
compromisso de compra e venda”. (REsp 1.273.313)

“O condomínio, independentemente de previsão em regimento interno, 
não pode proibir, em razão de inadimplência, condômino e seus 
familiares de usar áreas comuns, ainda que destinadas apenas a lazer”. 
(REsp 1.564.030)

“O Código Civil prevê que, se o condômino apresentar reiterado 
comportamento antissocial, poderá ser punido com multa (art. 1.337, 
parágrafo único). Essa sanção para o comportamento antissocial 
reiterado de condômino só poderá ser aplicada se antes foram conferidas 
ao condômino as garantias da ampla defesa e do contraditório”. (REsp 
1.365.279)

“O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por 
meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na 
decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, 
o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe 
a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o 
possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do 
Estado na sua esfera jurídica”. (REsp 1.680.357)

“Se forem preenchidos os requisitos do art. 183 da CF/88, a pessoa terá 
direito à usucapião especial urbana e o fato de o imóvel em questão não 
atender ao mínimo dos módulos urbanos exigido pela legislação local 
para a respectiva área (dimensão do lote) não é motivo suficiente para 
se negar esse direito, que tem índole constitucional”. (RE 422.349)

“A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que 
funciona legalmente no exterior é juridicamente possível e não ofende 
a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional”. (REsp 
1.628.974)


