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Citado por edital ou por hora certa. Ao execu
tado que, citado por edital ou por hora certa, perma
necer revel, será nomeado curador especial, com le
gitimidade para apresentaç2io de embargos.",.""", 196 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ins
ti luições financeiras"" ".""". .""""."."".""""" 2 9 7 

Código de Defesa do Consumidor é aplic2l\7c:l à 
relaç2io jurídica entre a entidade de previdência pri
vada e seus participantes""""""" ".""". 32 1 

Competência. A Justiça I :ederal decidir sobre a exis
tência de interesse jurídico que justifique a presença, 
no processo, da Uni2io, suas autarquias ou empresas 
públicas, , , , , , , , . , , , , , . , , , , , , , " ",."",.",." .. ",."", ".".",. 15O 

Competência. Compete à Justiça estadual proces
sar e julgar a aç2io de cobrança ajuizada por profissio
nal liberal contra cliente Cobrança ajuizada por pro
fissionalliberal contra cliente" """"""""" .. " .... "" 363 

Competência. Compete à turma recursal proceSSdr 
e julgar o mandado de segurança contra ato de juiza-
do especial""",,, ... ,,, .... ,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, .. ,. 3 7 6 

Competência. O Superior Tribunal de Justiça n2io 
tem competência para processar e julgar, originaria
mente, mandado de segurança contra ato de outros 
tribunais ou dos respectivos órg2ios .",.,."", .. ,.", 4 1 

Competência. O protesto pela preferência de cré
dito, apresentado por ente Federal em execuç2io que 
tramita na Justiça Estadual, n2io desloca a competên
cia para a Justiça Federal",,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, 2 7 O 

Competência. A intervenção da Uni2io 
sora da Rede Ferroviária Federal S/A (Rf 
ca a competência para a Justiça Federé 
a sentença tenha sido proferida por Juíz 

Compra e venda de imóvel. t admiss 
sição de embargos de terceiro fundados t 

de posse advinda do compromisso de co 
da de imóvel, ainda que desprovido do r 

Compra e venda de imóvel. A falta de 
compromisso de compra e venda de imé 
pensa a prévia interpelação para constiil 
o devedor .. " .. ,., "" ..... """, ,.. """, ,.. "", 

Compra e venda. Imóvel. O direito à 
compulsória não se condiciona ao regis 
promisso de compra e venda no cartório ( 

Concordata. A restituição da importâr: 
da, a conta de contrato de cambio, inder 
sido a antecipação efetuada nos quinze, 
res ao requerimento da concordala """, 

Concordata ou falência. A correção rr 
tegra o valor da restituiç2io, em caso de a, 
de câmbio, requerida em concordata ou 

Concordata preventiva. Aplica-se a C( 
netária aos créditos habilitados em conCOl 
tiva salvo durante o período compreend 
datas de vigência da Lei 7,274 de 10,1~ 

Decreto-lei 2.283/86 """""" ... """"" 
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edital ou por hora certa. Ao execu
ldo por edital ou por hora certél, permél
5erci nomeéldo curéldor especiéll , com le
ara élpresent élçcio de embmgos ... .... o 196 

efesa do Consumidor é aplicdvel às ins
nceiréls . 297 

Defesa do Consumidor é C) licdvel à 
Cél entre él en tidélde de previdênciél pri
participélntes ...... . 321o ••••••••• 

I. A Jus! iça I "ederéll decidir sobre él exis
~resse jurídico que justi[ique a presença, 
da Unicio, suas autarquiéls ou empreséls 

15 0 

:lo Compete à Justiça estélduéll proces
ação de cobrançél ajuizadél por profissio " 

'ntra cliente Cobrança ajuizéldél por pro
'al contrél c1ien te 363o' o ••••••••• 

1. Compete à turmél recursal processm 
mdado de segurélnçél contra éltO de juiza

3 76 

a. O Superior Tribunéll de JUStiÇél ncio 
~ncia para proceSSélr e julSjélr, oriSjinélria
iado de segurélnç contra ato de outros 
:los respectivos órgcios . 41 

:lo O protesLo pelél preferênciél de cré
Itéldo por ente Federéll em execuç50 que 
lstiça Estéldual, ncio desloCél él competên
lsliça Federéll 270o •••• o •• •• • •• • •••••• o • o • o o o •••••••• 

Competência. A intervenção dél UnidO como suces
sora da Rede Ferroviária Federal SIA (E1 T SA) deslo
cC) C) competência pélrél a Jusli ça 'ederéll ainda qu e 
a sentença len ha sido proferida por Juízo estélduéll .. 36 5 

Compra e venda de imóvel. (: éldrnissível a opo
sição de embmgos de terceiro rundéldos em él legélçdo 
de posse advind,,) do compromisso de compw e ven
da de imóve l, a inda que desprovido do registro o • •• • 8 4 

Compra e venda de imóvel. A rélltél de registro do 
compromisso de compra e vendél de imóvel ndO dis
pensa a prévia in terpelação pma constituir em mora 
o devedor .. 0.. • •• o ••• o •••••• 0 • • 0 76 

Compra e venda. Imóvel. O direito à éldjudicaçcio 
compulsó riél não se condicionél élO reSji sLro do com 
promisso de cornpw e vendél no célrtório de imóveis .. 239 

Concordata. A resLituição dél importância as]iélntél
da, a contél de contrélto de célmbio, independe de ter 
sido a antecipélç50 efetuada nos quinze diéls anterio
res ao requerimento dél concordéltél .. o o •••••• • •• •••••••••• 133 

Concordata ou falência. A correç50 monetciria in
tegra o véllor dél restituiç50, em caso de adiélntélmento 
de câmbio, requeridél em concordélta ou ralên ciél 36 

Concordata preventiva. Aplicélse él correçcio mo
netária aos créditos habilitéldos em concordélta preven
ti va salvo durant e o período compreendido entre oS 
datas de vigência dél Lei 7.274 de 10.12.1984 e do 
Decreto-le i 2.283/86 o. o... . ...•••..•.... ... 8 
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Concordata preventiva t irrecorrível o ato judicial 
que apenas manda processar a concordat ,) prevenI iva . 264 

Concordata. M ulta fiscal. É L egítima a cobran ·c 
de multa fiscal de empresa em regime de concordata . 25 0 

Concurso Público. Diploma ou habilitação legal pa
ra o exercício do cargo deVI! ser exig ido na posse e 
não na inscrição para o concurso Público . .. 26 6 

Concurso Público. O po rtador de visão monocular 
tem direito de concorrer, em concurso público, clS va 
gas rese r vadas aos deri cientes .. . 3 77 

Confederação Nac ional da A gricultura lem leg itimi 
dade ativa p élra a cobrança da contribuição sind ical 
rural .. .. . ... . . ...... . . . ... . .... . ... 396 

Conselhos Regionais de Economia. O s bancos 
comerciais, em rélzão de sua atividade bdsica, não es
tão sujeitos nos Conse lhos Reg ionais de Economia . 79 

Consórcio. Incide correção m onetári a sobre as pres 
tações pagas , quando de sua rest ituição, em virtude 
da retirada ou exclUSdO do participante de plano de 

consórcio .. ... ... .... . 35 

Contrato. A simples proposilura da uç50 de reviSdO de 
contruto não inibe u côracteriwçdo da morél do élulor .. . 380 

Contratos. A taxa rd erencial (TR) 8 indexéldor v21li
dopara contrél tos posteri ores cl Le i 8 177/9 1, desde 
que pac tuada.. .......... .. .... . .. .. . .. .. ... ... .... 29 5 

LI' O N II.I JO ('OLO MlIO 

Contrato. O s juros remunewtórios, não 
com a com issão de permanência, são de\. 
ríodo de inadimplência , à lélXél média de r 
tipulada pelo Banco Centrél l do Brasil , limil 
centual contw tado . . ..... ............... .. 

Contrato bancário . A açdo de prestaç. 
tas pode ser propostél pelo titu lélr de con 
bancária ..... .. .. ... .... ... ... ........ ..... .. ... .... . 

Contrato bancário. A renegociélção de co 
cário ou a confissão da dívida não impedi 
lidade de discussão sobre eventuais ilega: 
contratos anteriores .. 

Contrato de abertura de crédito. O c 
abertura de crédito em contél corrente, éle< 
do dem onstrati vo de débito , constitui doCl 
bil para o aju izamento da ação monitóri é: 

Contrato de abertura de crédito. O il 
de confissão de dívidél , ainda que o rigi n ~~ 

trato de abertura de crédito constitui títul 
\?xtrajudicial . . . 

Contrato de abertura de crédito. O c 
abertura de crédito, ainda que élcompanl
trato da conta-corrente, não é tílulo exe( 

Contrato de abertura de crédito. A n< 
sória vinculada él conl rato de élberlura de 
goza de autonomia em rélzão da iliquidl 
que a originou ............. .. . .... ......... .. .. .. ... 
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preventiva. t irwcorrível o éllo judiciéll 
nanda processar a concordéllél preven tiva 264 

. Multa fiscal. É: Legítimél él cobrélnça 
ai de empresa em regime de concordata.. 250 

úblico. Diploma ou habilitélção legal Pél
'io do cargo deve ser exigido nél posse e 
ição para o concurso Público ........ .. ..... . 266 

üblico. O portador de visôo monocular 
1e concorre r, em concurso público, clS va
.das aos deficientes . ... . ....... 377 

ão Nacional da Agricu lturél tem legitimi · 
)arél él cobrélnça da contribuição sindical 

396 

Regionais de Economia. Os bélncos 
em rélzã.o de SUél atividade bdsicél, nôo es
nos Conselhos Reg io nais de [ canomia . 79 

Incide correção monetdriél sobre as pres
1S, quando de SUél resl il uiçdo, em virtude 
ou exclusão do participélnte de plano de 

35 

simples propositurél dél élção de wvisôo de 
) inibe a carélc!eri/élção da mora do élutor .. , 380 

A taxa referencial (TR) é indexador váli
Itralos poste riores à Le i 8177/91 }desde 
da .. ......... ................... . . . 295 

Contrato. O s juros remunerat ó rios, não cumuláveis 
com a comissôo de permanência. são devidos no pe-
ríodo de inadimplência , à taxa média de mercado es
tipulada pelo Banco Central do Brasil, limi tada ao per
centual contratado.... 296 

Contrato bancário. 1\ élÇ ÔO de p restélção de con · 
tas pode ser propos ta pelo tilular de conta corrente 
bancária. . . . .. ................ . ..... ..... . 25 9 

Contrato bancário. 1\ renegociaçôo de contrél to bano. 
cário ou a confissôo dél dívida nôo impede él possibi
lidade de discussão sobre eventUélis ilega lidéldes dos 
contratos an te riores . . 286 

Contrato de abertura de crédito . O cont rél to de 
abertura de crédito em conta corren te, élcompanhado 
do demonstréltivo de débito, constil ui documento há
bil para o éljuizélmenlo da açôo monilóriél . ............ . 247 

Contrato de abertura de crédito. O inslrumento 
de confissão de dívidél, élinda que o ri g inário de con
trato de abertura de crédito conslitui tílulo executivo 
extrajudicial . 300 

Contrato de abertura de crédito. O contrcllo de 
abertura de crédito, ainda que élcompanhado de ex
trato dél con ta-correnle , nôo é tí lulo executivo .... .. .. 233 

Contrato de abertura de crédito . A notél promis
sória vinculada a cont rato de élbert ura de crédito não 
goza de autonom ia em ra/do da iliquidez do título 
que a orig inou 258 
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Contrato . Arrendamento mercantil. (Leasing) . 
A cobrança an tecipada do valo r residua l garan tido 
(VRG) não descaracteriza o contra to de arrendâmen
to mercantil ............. ...... ....... ....... , .. ...... , .. . 293 

Contrato de arrendamento. (Leasing). No con
tra to de arrendamento mercantil (Ieasing), ainda que 
haja cláusula resolutiva expreSSâ, é necessária a no
tificaçdo prévia do arrendatário para constituí-lo em 
mora ......... , ..... 369 

Contrato. Avalista. Mutuo. O ava lis ta do ti tulo de 
crédito vinculado a contrato de muluo também res
ponde pe las obrigações pactuadCls, qUClndo no con
tra to figurar como devedor soliddrio . 2 6 

Contrato. A simples interpretaçdo de clausulCl con
tra tual não enseja recurso especial... , ...... . . . 5 

Contrato . Banco central do Brasil. Não é po tes
ta tiva a cláusulCl conlratual que prevê a comissdo de 
permanência, calculada pela laxa médiCl de mercado 
apurada pelo Banco Central do Brasil , limitada à ta
xa do conlralo ............. . .. ....... . 294 

Contrato bancário. Nos conlra tos bancilrios, é ve· 
dado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividClde 
das cláusulas ............ '.............. , ...... ,. ..... ... 381 

Contrato. Para a repe liçdo de indébi lo, nos contrCl
tos de abertura de crédito em conta corren te , não se 
exige a prova do erro ........... , .... . 32 2 

Contrato. Seguro . Danos. O contralo 
por danos pessoais compreende os danos 
vo c1ilusula expressa de exclusão ....... , .. . 

Contratos bancários. Código de Defesi 
sumidor. Nos contrCllos bancilrios posleric 
digo de Defesa do Consumidor incide a n 
tória nele prevista 

Contratos bancários ndO regidos por legisl 
cífica, os juros moralórios poderão ser co 
dos até o limite de H -(l ao mês ............. . 

Contratos bancários. Correção mOI 
taxa básica financeira (TBr) ndO pode s 
como indexador de correçdo monetdria nc 
bancários ......... . , ...... ... " .... . ' ... ........ , .... . 

Contratos bancários . Correção mOI 
taxa de juros de longo prâZO (TJLP) POdE 
da como indexador de correçdo monetilr 
tratos bancários ..... . .. ... , .......... .......... . , .. 

Contratos de locação. Nos contratos d 
é válida a cláusula de renúncia à indenizaçê 
fe itorias e ao direi lo de retençdo ." ...... . . 

Contratos. Linha telefônica . Nos COI 
participaçdo financeira para Cl aquisição ( 
lefõnica, o valor pCl trimonial da açdo (VP, 
do com base no balancete do mês da integ 
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Arrendamento mercantil. (Leasing). 
I antecipada do valor res idual garanlido 
jescaracteriza o conlralo de arrendamen-
I. ........... ........ ... . .......... ..... 293 

le arrendamento. (Leasing) . No con
endamento mercanlil (leasing), ainda que 
a resolutiva expressa , é necessária a no ·· 
évia do arrendatário para conslituí-lo em 

369 

l\valista. Mutuo. O avalisla do tilulo de 
:ulado a conlrato de mutuo també m res
s obrigações pactuadas, quando no con 
: como devedor solidário ........ . 26 

\ simples interpre tação de clausula con 
enseja recurso espec ial ..... . 5 

Banco central do Brasil. Não é potes
.Isula contra tual que prevê a comissão de 
ia, calculada pela taxa média de mercado 
lo Banco Central do Brasil , limitada à ta
'alo ... ........ ............. .... ......... ...... ........ . 294 

ancário. Nos con tra tos bancários, é ve
gador conhecer, de ofício, da abusividade 
s ......... ... ........ .... . 381 

)ara a repelição de indébi to, nos contra 
tura de crédito em conta corrente , não se 
,va do erro ...... ..... . 322 
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Contrato. Seguro. Danos. O contrato de seguro 
por danos pessoais compreende os danos morais , sal 
vo cláusula expressa de exclusão . ......... . 402 


Contratos bancários. Código de Defesa do Con
sumidor. Nos conira tos bancários posteriores ao Có
digo de Defe a do Consumidor incide a multa mora-o 
tória nele prevista .... ..... ... ... ...... .. .. .... ... .. ....... 285 


Contratos bancários não regidos por legislação espe

cífica, os juros mora tórios poderão ser conve nciona
dos até o lim ite de 1% ao mês .. .. .... ... . 379 

Contratos bancários. C orreção monetária A 
taxa básica fin anceira (TBr) não pode ser ut dizada 
como indexador de correção monetária nos contra los 
bancários ........ . ..... ........ ........... ....... . 287 

Contratos b a n cários . Co rre ção monetária . A 
taxa de juros de longo prazo (TJLP) pode ser utiliza
da como indexador de correção monetária nos con 
tratos bancários ... ..... .... .... ... ..... . .......... .... ... . ...... . 288 

Contratos de locação. Nos contra tos de locação, 
é válida a cláusula de renúncia à indenização das ben
feitorias e ao direito de re tenção .. ...... ...... .. ....... .. . 335 

Contratos. Linha telefônica. Nos contratos de 
participação financeira para a aquisição de linha te
lefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apura

do com base no balancete do mês da intewalização ... 371 
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Convenção coletiva. Compete à jusliçô comum es
tadual processar e julgar ôç50 de cumprimento fundadô 
em acordo ou convenç50 colelivô não homologada pe 
la justiça do trabôlho .. .. .. .. ... ....... ........... . 5 7 

Convenção de condomínio !\ convenção de con
domínio aprovada, aindô que sem reg ist ro, é eficaz 
para regular as re lações entre os condôminos ...... 260 

Correção monetária. Comiss50 de permônência e 
a correção monetária s50 inacumuláve is........ 30 

Correção monetária. Depós itos judiciôis Independe 
de aç50 específica contra o banco deposit ário " .. ".. 27 1 

Correção monetária. Por ato ilícito Incide correção 
monetária sobre dívidô por ato ilícito ô partir dô datô 
do e fetivo prejuízo....................... ....... 43 

Crédito rural. Correção monetária . Legis lação or
dinária sobre créd ito rurôl não vedô a incidênciô dô 
correção mo netáriô ............... .... ..... ......... .. .. . . 16 

Crédito rural. Direito do devedor. O alongamen
to de dívida originada de crédi to rurôl não constitui 
fôcu ldade da instituição firlélnce irô, mas , direi to do 
devedor nos termos dél le i ....... ................ . .. . 2 98 

Dano estético e dano moral. É líci tô a cumulôçflo 
das indenizações de dano estético e dôno morôl.. .... 38 7 

Dano. Furto. A empreSél responde, perônte o clien
te, pela reparaç50 de dano ou furto de veículo ocorri
do em seu estacionamento... 13 0 

L I:o. ILDO C Ol.OMIlO 

Dano material e dano moral. São cur 
indenizações. Oriundos do mesmo fato. 

Dano moral. Célrôcteriza dôno morél l él 

ção antecipadô de cheque pré-dôtado 

Dano moral. Correção monetária do v 
denizaç50 do dôno moral incide desde a 
bitramento . . . . . . . . . . . . . . . .... ......... ........ ... . 

Dano moral. Cheque. A simples devo 
vida de cheque carôcteriza dano morôl .. . 

Dano moral. Indenização por dano mo 
tá sujeita à tarifaçflo previstô na lei de ir 

Dano moral. Indenização. Nô açflo d~ 
ç50 por dano mora l, a condenaç50 em n 
ferior ao postulado na inicial nflo implica 
cia recíproca ..... ........... .......... ... .... ... ... . 

Dano moral. Pessoa jurídicô pode sofrer dê:: 

Dano moral. Proteção ao crédito. De: 
irregular e m cadôstro de proteç50 ao CI 

cabe indenizaç50 por dano moral, quan< 
tente legítimô inscrição, ressalvado o dirE 
celamento "" "" ''''' ' """""' ''. 

Dano. Imprensa. S50 civilmente respon 
ressarcimento de dano, decorrente de pu! 
la imprensa , tanto o Autor do escrito qu. 
prielário do veícu lo de divulgaç50 ....... .. . 
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coletiva. Compe te à jus tiça comum es
!SSélr e julgar ação de cumprimento fundada 
JU convenç2':lo cole t iva n2':lo homologada pe
) trabalho .......... .... ..................... .. .. ..... . 57 

I de condomínio. A convenç50 de con
n ovada, ainda que sem regis tro , é eficaz 
r as re lações entre os condõminos ..... . . 260 

nonetária. Comissdo de permanência 
monetária s2':lo inac umulélve is ... 

e 
30 

nonetária. Depósitos judicia is Inde pende 
Jecí fica contra o banco depositélrio .. . .. .. . 2 71 

nonetária. Por ato ilícit o Incide co rreç2':lo 
50bre dívida por a to ilíc ito a partir da da ta 
Jrejuízo. .. ... .. .. .. . 43 

ral. Correç50 mone tél ria. Leg islaç2io o r
Ire crédito rural n50 veda a incidência da 
lonetária . 16 

Tal. Direito do devedor. O alongamen
j originada de crédito rural n50 co nstitui 
ja instituição fi na nce ira, mas , d ireito do 
IS termos da le i .......... 298 

'co e dano moral. t lícita a cumulaç50 
ações de dano estético e dano mo ra l..... . 387 

'o. A empresa responde, perante o clien
,aração de dano ou furto de veículo oco rri
esLacionamento.. . .... .... . 13 O 

L FO NII .DO CO l.O II H I 

Dano material e dano moral. São cumulélve is as 
indenizações. riundos do mesmo fa to ..... 

Dano moral. Caracte ri za dano m ora l a a p resenta
ção antec ipada de cheque p ré · da tado .. . 

Dano moral. Correção monetária do va lor da in
denização do dano mo ra l incide desde a da ta do a r
bi tramento . .... .. . . .. .............. .... .. ......... .. ..... ...... . 

Dano moral . Cheque. A s imples devo luç50 inde
vida de cheque caracte ri za dano m ora l ..... 

Dano moral . Indenização po r dano moral n2':lo es
tá suje ita à ta rifa ç'" o prevista na lei de imprensa ... 

Dano moral. Indenização. Na aç2':lo de indeniza
ção po r dano mordi, a condenaç2':lo em mo ntant e in
ferior ao postulado na inicial n2':lo implica sucumbên
cia recíproca ... . 

Dano moral. Pessoa juríd ica pode sofrer dano moral 

Dano moral. Proteção ao crédito. Da ano taç2':lo 
irregula r em cadas tro de pro leç2io ao crédilo , nào 
cabe inden ização po r dano mo ral, quando preexis
tent e legí tima inscriçào , ressa lvado o di rei to ao can
celamento .... .. ............ . 

Dano. Imprensa. São civil men te responsélveis pe lo 
ressarcimento de dano, decorrente de publicaçào pe
la imprensa , tanto o Auto r do esc rito qUdn to o p ro
prietário do veículo de divulgdçào. . ....... . .. . .. ... . 

SÚ M ULA 

3 7 

370 

362 

388 

281 

326 

22 7 

385 

221 
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Danos Pessoais. A falla de pagamenlo do prêmio 
do seguro obrigalório de danos pessoais causados por 
veículos automolores de vias terrestres (OPVAl), n50 
é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 257 

Depósito judicial. O estabelecimento de crédil0 que 
recebe dinheiro, em depósito judicial. responde pe lo 
pagamento da correção moneldria relativa aos valo
res recolhidos. . ... .... ... . .. ..... .. .. ... . . .... .. ..... 1 79 

Desapropriação. Nas ações de desapropriação , os 
juros compensatórios incidentes após a Medida Pro
visória nº 1.577, de 11/06/ 1997, devem ser fixa
dos em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a pariir de en
tão, em 12% ao ano, na forma da Súmula nº 618 do 
Supremo Tribunal rederal ............ ..... .... ..... . 40 8 

Desapropriação. Atualização monetária. Inde
nização. Na desapropriação, cabe a atualização mo
netária, ainda que por mais de uma vez, independen 
te do decurso de prazo superior a um ano entre o cdl
culo e o efetivo pagamento da indenização. .... .... ... 6 7 

Desapropriação direta ou indireta. Juros morató
rios. Conta-se desde o lrânsilo em julgado da sentença 7O 

Desapropriação direta. Honorários de advoga
do.são calculados sobre a diferença entre a indeniza
ção e a of eria , corrigidas monetariamente .... .. ...... 141 

Desapropriação direta. Os juros compensatórios , 
na desapropriação direta , incidem a pariir da imi são 
na posse, calculados sobre o valor da indenização , cor
rigido monetariamen le ......... .. ....... .. ....... ... .. ..... 11 3 

LI: UNIL DO C OLOM UO 

Desapropriação direta. Juros comp 
São devidos desde a antecipada imissãe 
Na desapropriação indireta, a partir da E 

pação do imóvel ..... ........ ... .... .. .... .. ...... . 

Desapropriação indireta. Prescreve em v 

Desapropriação indireta. Os juros comr
na desapropriação indireta, incidem a pa: 
pação , calculados sobre o valor da indeniz 
gido monetariamente ...................... .. .. . 

Desapropriação. Juros compensatór 
ratórios . Em desapropriação são cumul 
compensatórios e moratórios ...... .. ..... ... . 

Desapropriação. Juros compensatóri 
ratórios. Nas ações de desapropriação 
no cálculo da verba advocatícia as parcel 
aos juros compensatórios e moratórios, d 
corrigidas ..... ..... ... .. ...... " ..... .... ....... ..... . 

Desapropriação. Servidão. Juros co 
rios. Na desapropriação para instituir ser 
nislrativa são devidos os juros compensatc 
mitação de uso da propriedade .. .. ... .. ... . 

Deserto o recurso interposto no STJ. 
o recurso interposto para o Superior Tribl 
tiça, quando o recorrente não recolhe , ni 

importância das despesas de remessa e I 

autos .. ... .. ............... ...... .... ...... .. ... .. .... . . 
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soais. A fallél de pagélmento do pre mIo 
obrigatório de délnos pessoélis célusados por 
tomotores de ViélS terrestres (OPVAT) , não 
Ira a recusa do pagamento dél indeniZélção. 257 

.Kiicial. O estabelecimento de crédito que 
1eiro, em depósito judiciaL respo nde pe lo 
da correção mone tá riél reléltivél aos vél lo

los. ,.... .. 179 

iação. Néls ações de desélpropr"iélção , os 
,enséltórios incidentes após él Medida Pro
1.577 , de 11 / 06/ 1997, devem se r [ixa
, ao ano élté 13/ 09/ 2001 e, a partir de en
~% ao ano, nél [ormél dél Súmulél n'? 618 do 
ribunéll f ederal .. .. ...................... . 4 O8 

riação . Atualização monetária. Inde
la desapropriação, célbe a atuéllizélção mo
lda que por mélis de uma vez, independen
rso de prazo superior él um élno entre o c()l
etivo pagélmento dél indenização ...... ,. .. 67 

iação direta ou indireta. Juros morató
-se desde o tr2msito em julgado dél sentençél 7 O 

riação direta. Honorários de advoga
culéldos sobre a diferença entre a indeniza
erta, corrigidéls mone tmiélmente .. ... ... . .. .. 141 

riação direta. Os juros compe nsatórios , 
)priélção direta, incidem a partir da imissão 
:alculéldos sobre o véllor dél indenização, cor
letélriamente ..... " ... 11 3 

Desapropriação direta. Juros compensatórios. 
São devidos desde a éln tec ipéldél imissão nél posse. 
Na desapropriação indireta, él partir da efetivél ocu
pação do imóvel.. .. . .. .. ................ , ... ....... ... ... . 

Desapropriação indireta. Prescreve em vinte anos .. 

Desapropriação indireta. Os juros compenséltórios, 
na desapropriação indire ta , incidem a pmtir da ocu
pação, calculados sobre o véllor dél indenização, corri
gido monetmiélrne nte ..... , .. ......... . 

Desapropriação. Juros com pensatórios e mo
ratórios. - n desapropriação são cumuláveis juros 
compensatórios e mora tórios . .................. .... .. 

Desapropriação . J u ros compensatórios e mo
ratórios. N- s élções de desaprop riél ção incluem-se 
no cálculo da verbél advocél lícia élS pmcelas reléltivas 
aos juros compenséltórios e moréltórios , devidélmente 
corrigidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . .. ......... .. ... ... . 

Desapropriação. S ervidão. Juros compensató
rios. Na de apropriaç~lo pél rél instituir servidão admi
nistrativa são devidos os juros compenséltórios pela li
mitação de uso dél propriedade .. .. ... .. ..... ...... ...... .. . 

Deserto o recurso interposto no STJ. É deserto 
o recurso interposto para o Superio r Tribunal de Jus
tiça , quando o recorrente não reco lhe . na origem, a 
importância das despeséls de remeSSél e retorno dos 
autos .. .... . . 
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69 

119 

114 

12 

131 

56 

187 
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Direito Autoral. É inadmissível o interdito proibitó
rio para a proteção do direito Autoral ....... " .. 2 2 8 

Direitos autorais. A cobrança de direilos Autorais 
pela retransmissão radiofônico de músicos, em esta
belecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a 
taxa média de utilização do equipamento, apurada 
em liquidação .................................................... . 261 

Direitos autorais. São devidos direitos Autorais pe
la retransmissão radiofônico de musicas em esLabele
cimentos comerciais ..................................... . 63 

Divórcio. Partilha. Direto pode ser concedido sem 
que haja prévia pmtilha dos bens ..... ..... .......... .... .. . 197 

Embargos de divergência. Cabem embmgos de di
vergência contra acórdão que, em agravo regimental , 
decide recurso especial .. .. ........ .. ................ ... ....... . 316 

Embargos de divergência. Não cabem embmgos 
de divergência no âmbito do agravo de instrumento 
que não admite recurso especial ........................... . 315 

Embargos de terceiro. Fraude contra credores. 
Em embargos de terceiro não se anula alo jurídico, 
por fraude contra credores ... ................. ...... ..... . 195 

Embargos declaratórios. Inadmissível recurso es
pecial quanto à questão que, a despeito da oposição 
de embargos declaratórios, não foi apreCiada pelo Tri
bunal a quo ..... ............................................. . 211 

LEONII.DO COLOMBO 

Embargos infringentes. É inadmissível 1 

pecial quando Cabíveis embargos infringel 
o acórdão proferido no Tribunal de origer 

Embargos infringentes. Cabem embar 
gentes contra acórdão , proferido por mai 
gravo retido, quando se tratar de matéria d( 

Execução fiscal. Preço vil. Na execuçã. 
verá segundo leilão, se no primeiro não h< 
superior a avaliação .......................... , .. . 

Execução hipotecária. Na execução t 
de crédito vinculado ao sistema financei 
tação, a petição inicial deve ser instruída 
menos , dois avisos de cobrança ......... ... . 

Extinção do processo, por abandono da 
autor, depende de requerimento do réu . 

Falência. Contrato de câmbio. A resl 
adiantamento de contrato de câmbio, na f 
ve ser atendida antes de qualquer créditc 

Falência Duplicata. Comprovada a 
Comprovada a prestação dos serviços, ' 
não aceita, mas protestada, é título hábil [
pedido de falência ............................. .. . 

Falência. Embargos infringentes. São 
embargos infringentes em processo falilT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:LEONII.DO


35 Sl 'Ml ·I.t\S I)[) STJ L EON ILDO COlOI>. JUO 

SÚMULA SÚMULA 

:oral. É inéldmissível O inlerdilo proibiló-
Jroleção do direilo Auloréll ......... ......... .. 228 

Itorais. A cobrélnçél de direilos Aulorélis 
smissão radiofônicél de músicéls, em es lél
os holele iros, deve ser feilél conforme él 
. de utilizélÇão do equipélmenlo, élpuréld él 
;ão ........................................... .. ........ . 261 

Itorais. São devidos direitos Autorais pe
issão réldiofônica de musicas em estabele-
Jmerciais .... 63 

)artilha. Dire lo pode ser concedido sem 
'éviél parlilha dos bens ... ....................... . 197 

de divergência. Célbem embargos de di
:ontra acórdão que, em élgrélvo regimental, 
Irso especial ................................. ....... . 316 

de divergência. Não célbem e m bôrgos 
1Ciél no âmbilo do élgrélvo de instrumenlo 
Imile recurso especiéll ..................... ... . . 315 

de terceiro. Fraude contra credores. 
30S de lerceiro ndO se élnula alo juríd ico, 
contra credores ............................ . 195 

declaratórios. Inéldmissível recurso es
lio à queslão que, él despeito da oposição 
)S declaralórios , não foi apreciada pelo Tri
) .... .......... ...... . ..... . 211 

Embargos infringentes. É inéldmissível recurso es
pecial quando célbíveis embargos infringentes contra 
o acórdão proferido no Tribunéll de origem .... 207 

Embargos infringentes. C élbem embargos infrin
gentes contra acórdão, proferido por maioriél, em a
gravo relido, quando se lréllélr de malériél de mérilo ..... 255 

Execução fiscal. Preço vil. Nél execução fiscéll ha
verá segundo leilão, se no primeiro não houver lanço 
superior a aVélliélção. . ....... .. ......................... . 128 

Execução hipotecá ria. Nél execução hipotecáriél 
de crédito vinculado élO sistema fin élnceiro dél habi
tação , a pe tição inicial deve ser inslruída com, pelo 
menos, do is avisos de cobrança . ........................... . 199 

Extinção do processo , por abélndono dél Célusa pelo 
autor, depende de requerimento do réu . ....... . . 240 

Falência. Contrato de câmbio. A reslituição de 
adiantamenlo de conlralo de câmbio, nél falência, de
ve ser atendida élnles de qua lquer crédito .............. . 307 

Falência Duplicata. Comprovada a prestação. 
Comprovada a preslação dos se rviços, a duplicéltél 
não aceita, mas protesléldél, é lílulo hábil pélra instruir 
pedido de fa lênciél .. .... ..... . ............. , ....... ... . , . .. ,., . .. . 248 

Falência, Embargos infringentes. São éldmissíveis 
embargos infringentes em processo falimentar .... , .. , 88 
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Falência. Prazo. Nas ações da lei de falências o pra-
zo para a interposição de recurso conta-se da intima
ção da parte ..... .. __ ._ ... ...... _...... .... ................. ___ ... 25 

Falência. Protesto. A notificação do protesto, para 
requerimento de falência da empresa devedora , exige 
a identificação da pessoa que a recebeu.......... 361 

Falida. O encargo de 20% previsto no DL 1.025/1969 
éexigível na execução fiscal proposta con1 ra a massa 
falida ...... .. ...................................... .. _.... ............ 400 

Falida. Os créditos decorrentes de serviços prestados 
à massa falida, inclusive a remuneração do Síndico , 
gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas.... .... 219 

Fazenda Pública. Quando parte no processo, fica 
sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários 
do perito ................................................... 232 

Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo 
em dobro para interpor agravo regimental no Superior 
Tribunal de Justiça.......... ... .... ...... ........... 116 

Fiança. Cônjuge. A fiança prestada sem autoriza
ção de um dos cônjuges implica a ineficácia total da 
garantia ......................................... ................. 332 

Fiador. Despejo O fiador que não integrou a relação
processual na ação de despejo não responde pela exe
cução do julgado .. ....... ... ........ ...... . ............. 268 

Fiador na locação. Obrigações. Não responde por 
obrigações resultantes de ditamento ao qual não anuiu. 21 4 

Habitação. Contrato. Financiamento. 
referentes ao sistema financeiro da habili 
xa Econômica federal lem legitimidade ( 
sora do Banco Nacional da Habitação ... 

Hipoteca. Construtora. A hipoteca fir 
a construtora e o agente financeiro, ante 
terior à celebração da promessa de comf. 
não tem eficácia perante os adquirentes 

Habitação. Financiamento. Seguradc 
sição, pelo segurado. de mais de um im< 
do pelo sistema fin~nceiro da habitação, 
mesma localidade, não exime a segurad 
gação de pagamento dos seguros ........ . 

Honorários advocatícios. Honorários 
devem ser compensados quando houver !: 
recíproca, assegurado o direito autônome 
do à execução do saldo sem excluir a leg 
própria parte .... ........ ................... ...... . 

Honorários advocatícios. Na ação d, 
de segurança. Não se admite condena 
norários advocatícios ... .. .. ..... ..... .... ..... . 

Honorários advocatícios. Ações ac 
Isenção do pagamento de honorários a 
na ação acidentária e restrita ao segurél< 

Honorários advocatícios. Correção 
Arbitrados os honorários advocatícios er 
sobre o valor da Célusa, a correção monl 
a partir do respectivo ajuizélmento ....... . 
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rezo. Nas ações da lei de falências o pra" 
lterposição de recurso conta-se da intima
le ..................................................... . 25 

'rotesto. A notificação do protesto, para 
to de falência da empresa devedora, exige 
ção da pessoa que a recebeu .......... . 361 

1cargo de 20% previsto no DL 1.025/1969 
ii execução fiscal proposta contra a massa 

400 

créditos decorrentes de serviços prestados 
lida, inclusive a remuneração do Síndico. 
privilégios próprios dos trabalhistas ....... . 219 

'blica. Quando parte no processo, fica 
igência do depósito prévio dos honorúrios 

232 

ública e o Ministério Público têm prazo 
Iara interpor agravo regimental no Superior 
! Justiça ........ ........ .. .... . 116 

Onjuge. A fiança prestada sem autoriza
dos cônjuges implica a ineficúcia total da 

332 

jo O fiador que não integrou a relação
a ação de despejo não responde pela exe-' 

19ado ................. - -. -....... . 268 

locação. Obrigações. Não responde por 
resultantes de ditamento ao qual não anuiu. 21 4 

SÚMULA 

Habitação . Contrato . Financiamento. Nas ações 

referentes ao sistema financeiro da habitação , a Cai

xa Econômica Federal tem legitimidade como suces
sora do Banco Nacional da I labitação .................. .. 327 


Hipoteca. Construtora. 1\ hipoteca firmada entre 

a construtora e o agente financeiro, anterior ou pos

terior à celebração da promessa de compra e venda, 

não tem eficúcia perante os ddquirentes do imóvel. 308 


Habitação. Financiamento. Segurado. 1\ aqui

sição, pelo segurado. de mais de um imóvel financia 

do pelo sistema fin.mceiro dd habitação, situados na 

mesma localidade, não exime a seguradora da obri 
gação de pagamento dos seguros .. .. ........ .. .. ....... .. 31 


Honorários advocatícios. J'lonorúrios advocatícios 

devem ser compensados quando houver sucumbência 

recíproca, assegurado o direito autônomo do advoga-

do à execução do saldo sem excluir a legitimidade da 

própria parte ... _.. .. .. .. .. ... .. ................................ . 306 


Honorários advocatícios. Na ação de mandado 

de segurança. Não se admite condenação em ho

norúrios advocatícios ..... __ .. _ 105 


Honorários advocatícios. Ações acidentárias. 

Isenção do pagamento de honoriJrios advocatícios, 

na ação acidentúria e restrita ao segurado ... _.. _....... 110 


Honorários advocatíc ios. Correção monetária. 

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual 

sobre o valor da causa, a correção monetúria incide 

a partir do respectivo ajuizamento ........................ . 14 
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Honorários advocatícios. Em embargos de terce i
ro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar 
com os honoréÍr ios advocatícios .. ...... ....... . 303 

HOnorários advocatícios. Fazenda Pública. S ão 
devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública 
nas execuções individuais de sentença proferidô em 
ações coletivas, ainda que não embargadas ........... . 345 

Honorários de advogado. Falência. Pagamento 
em juízo para elidir falência é devido correção mone
tária, juros e honorários de advogado ... .... .. ...... .. . .. . 29 

Honorários advocatícios . Salários mínimos . Não 
podem ser fixados em sa lários mínimos ..... ... , 201 

Honorários. Fazenda Pública. A remessa of ic ia l 
devolve ao Tribunal o reexame de lodas as parcelas 
da condenação suportadas pe la Fazenda Pública , in
clusive dos honoréÍrios de advogado ....... , . ... . . .. .. .... .. 325 

Horário bancário . A fixação do horário . Atend i
mento ao público , e da competência da União ,.. .... 19 

Imóveis funcionais . Venda. Incluem-se entre os 
imóveis funcionais que podem ser vendidos os admi
nislrados pelas forças armadas e ocupados pelos ser
vidores civis .. .... .... .. .... .. ... ............. .. ...... ........ ,. .. .. 103 

Imóvel. Invasão. A invasão do imóvel é causa de sus
pensão do processo expropriatório para fins de re for
ma agrária. ... ... ............... ..... .... ... ... ......... ... ..... ..... 354 

Impetração de segurança . A impelraçi 
rança por terceiro , contra alo judicial , ni 
ciona a interposição de recurso ....... .... . 

Incompetência. A incompetência relali\! 
ser declarada de ofício ..... .................. . 

Indenização. A ava liação da indenizaçã 
proprietário do solo , em razão de alvará 
mineral, é processada no Juízo esladual 
do imóvel ... .. , ... ... .. ........ .. .. ............... . 

Indenização. Imagem. Independe de pr 
.iuízo a indenização pela publicação não (J 

imagem de pessoa com fins econômicos o 

Indenização. O reconhecimenlo do dire 
zação, por fal ta de mercadoria transpor 
rí tima, independe de vistoria .. .. .. .. ...... . 

Indenização. Em ação de indenização, 
o pedido, é necesséÍria a constituição c 
caução fidejussória para a garantia de p 
pensão , independentemente da siluaçã 
do demandado ............ ... ... .. ............. . . 

Indenização. Seguradora. Prescrição 
do pagamento de indenização à segurad, 
o prazo de prescrição até que o segurad 
cia da decisão............... .. .... ... ...... .. .. . 

Instrumento de agravo. A certidão c 
do Acórdão recorrido constilui peça obri~ 
trumento de agravo .......... . .... ....... .. .. 
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advocatícios. Em embargos de tercei
eu causa à constrição indevida deve arcar 
orários advocatícios .... ........... ... ..... ...... . 

s advocatícios. Fazenda Pública. S2ío 
orários advocatícios pela fazenda Pública 

~ões individuais de sentença proferida em 
ivas, ainda que n2ío embargadas ........... . 

t5 de advogado. Falência. Pagamento 
f ra elidir falência é devido correç2ío mone-
Ie honorários de advogado ............ . ..... .. . 

15 advocatícios. Salários mínimos. N2ío 
. fixados em salários mínimos ...... . 

15. Fazenda Pública. A remessa oficial 
1 Tribunal o reexame de todas as parcelas 
ação suportadas pela Fazenda Pública, in
honorários de advogado ............ .. ........ .. 


'ancário. A fixação do horário . Atendi·· 
público, e da competência da Uni2ío ....... 

mcionais. Venda. Incluem-se en tre os 
lcionais que podem ser vendidos os admi
,elas forças armadas e ocupados pelos ser
is ....... .. ............ ....... .. .................... .. .... . 


asão. A invasão do imóvel é causa de sus
processo expropriatório para fins de refor-

SÚMULA 

303 

345 

29 

201 

325 

19 

103 

354 

Impetração de segurança. !\ impetraçdo de segu
rança por terceiro, contra ato judicial, ndo se condi
ciona a interposiç2ío de recurso ............................ . 

Incompetência. A incompetência relativa não pode 
ser declarada de ofício ............. .. .... .... .. . 

Indenização. A avaliaç2ío da indenizaçdo devida ao 
proprietário do solo, em rm:dO de alvará de pesquisa 
mineral, é ~rocessada no Juízo estadual da situação 
do imóvel .. ........ ...... ....... ........ . ...... .. ..... .. ........... . 

Indenização. Imagem. Independe de prova do pre 
juízo a indenização pela publicação não autorizada de 
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais 

Indenização. O reconhecimento do direito a indeni
zação, por falta de mercadoria transportada via ma
rítima, independe de vistoria .... ... ...... .. ... .... .......... . 

Indenização. Em açdo de indenização, procedente 
o pedido , é necessária a constituição de capital ou 
caução fidejussória para a garantia de pagamento da 
pensão, independentemente da situação financeira 
do demandado..... . ....... . .... .... . .. ... .. .......... . ..... . 

Indenização. Seguradora. Prescrição. O pedido 
do pagamento de indenização à seguradora suspende 
o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciên
cia da decisão ............. ... .... ... .... ... ....................... . 

Instrumento de agravo. A certidão de intimação 
do Acórdão recorrido constitui peça obrigatória do ins-' 
trumento de agravo ..... .. .... . ...... .... ............ .. ....... .. 

SÚMULA 

20 2 

33 

238 

403 

109 

313 

229 

223 
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SÚ MULA 

Intimação. Obrigação de fazer. A prevlé1 in timêl
ção pessoal do devedor constitui condiçôo nece . 'áriêl 
para a cobrêlnça de multêl pelo descumprimento de 
obrigação de fazer ou não fêlzer. .......... 410 

Intimado. Leilão. Na execuçôo fiscêll o devedo r de 
verá ser intimado, pessoéllmente, do diêl e horêl da rea
lização do leilôo... . ... ..... ........ . .... .. ... .. 121 

Investigação paternidade. Exame de DNA. Re 
cusado suposto Pai Exame de DNA induz presunçSo 
juris fanlum de paternidade ....... ........ 301 

Juros de mora. Partir da citação válida. Benefícios 
previdenciários incidem a parlir dé::l citação vá.lida 204 

Juros remuneratórios. A estipulé::lção de juros remu
neratórios superiores a 12% ao ano, por si só, ndo in
dica abusividade.... ... ........ . . . .. .... 382 

Juros moratórios. Evento danoso. Os juros mora
tórios fluem a partir do evento dé::lnoso, em CêlSO de 
responsabilidade extrêlcontrêltuêll . 54 

Juros moratórios. Expropriatórias. A incidenciado 
juros moratórios sobre os compensatórios, nas êlções ex 
propriatórias, ndO constitui é::lnêllocismo vedêldo em lei .. 102 

Mandado de segurança. licitação . Sociedade de 
economia mista ou empresêl públicêl. ............ 33 3 

Meação. Ato ilícito. Execução fiscal. A m(-',1(:do 
só responde quando se há enriquecimento dele resul
tante aproveitou ao casal.............. 251 

Menor. Sua guarda . Competência. A 
cia para processêl r e julgar as ações conl 
resse de menor é, em princípio, do foro 
do deten tor de sua guardé::l ....... .. ...... . 

Mensalidade esco la r. Competência. 
justiça estaduéll processélr e julgar causa rE 
sal idade escolé::lr, cobrada por esté::lbeleci 
culc::lr de ensino .................. .. ............ . 

Ministério Público tem legilimidêlde paw . 
Civil Pública em defesa do patrimônio p 

Ministério Público tem legitimidé::lde pare 
processo em que oficiou como fiscal dé::l II 
não haja recurso dé::l parte ...... ....... . 

Multa cominatória Na é::lção de exibiç 
mentos, não cabe a aplicação de multa c 

Multa de trânsito. Processo adminis 
necessárias as notificaçôes da êlutuaçãc 
ç- o da pena decorrente da infração ..... 

Ne g a tivação . N ome. Bancos de de 
p nsável o aviso de recebimento (AR) ni 
municação ao consumidor sobre a negati 
nome em bancos de dados e cé::ldastros 

Nula a cláusula contratual. É nula êl 
tratual que sujeita o devedor a té::lXé::l de : 
da pel ANBID (Associação Nacional d, 
Investimento) CETIP (Central de Cust 
quidação financeira de Títulos) ......... .. 
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. Obrigação de fazer. A preVlél in timél-
I do devedor consti tui condiç2ío necessária 

)rança de multél pe lo descumprimen to ele 
de fazer ou nào félzer ................... ......... 410 

Leilão. Na execuç2ío fiscéll o devedor de 
Limado, pessoéllmente, do dia e horél da rea
leilão. ....... .. ......................... . 12 1 

;ão paternidade. Exame de DNA Re 
Josto Pa i Exame de ONA induz presunç2ío 
m de pa tern idélde .............. 301 

mora. Partir da citação vá1ida . Benefícios 
.ários incidem a pélrtir dél citaç2ío válida... 2 04 

luneratórios . A estipulação de juros remu
superiores a 12% ao ano, por si só, nào in 

vidade. .... .... ..... ........... . ... .. ..... .............. 382 

ratórios. Evento danoso. Os juros morél 
.m a parti r do evento dél noso. em caso de 
,ilidade ex tracon tratuél I . .... ........ .. . 54 

'ratórios. Expropriatórias. A incidenc iéldo 
.tórios sobre os compensatórios, nas ações ex
ias, não constitui élnatocismo vedado em lei.. 102 

de segurança. licitação. Sociedade de 
mista ou empreSél p ública. ........... 333 

Ato ilícito . Execução fiscal. A meaçào 
de quando se há enriquecimento dele resul
:)Veitou ao casal .................... ". .......... 25 1 


Menor. Sua guarda . Competência . A competên
cia para processar e julgar as ações conexas de inte 
resse de meno r é em p rincípio, do fo ro do domicílio 
do de ten lor de sua guorda ...... . . ... .. ............. . 

Mensa lidade escolar. Competência . Com pe te à 
justiça estadual processar e julgar causa rebtiva à men
salidade escolar. cobrada po r estabe lecimento parti
cular de en ino...... .. ............................... . 

Ministério Público tem legit imidade parél propor Ação 
Civil Púb lica em defesél do patrimõn io público ... ..... . 

Ministério P úblico tem legitimidélde para recorrer no 
processo em que oficiou como fi scal da lei. ainda que 
não haja recurso dél parte .... ....... . .............. .. 

Multa cominatória. Na élçào de exibiç2ío de docu
mentos, não cabe a aplicélç2ío de mul ta cominatória .. 

Multa de trânsito. P rocesso administrativo . Sào 
necessárias as notificélções da autuaçào e da aplica
ção da pena decorrente da in fração.. .. .. .... .. .. 

Negativação. Nome. Ba ncos de dados. É dis
pen ável o aviso de recebimento (AR) na carta de co
municação ao consumidor sobre él negativação de seu 
nome em bancos de déld os e cadastros . .. ........ .. ... .. 

Nula a cláusula contratual. É nula él cláusula con
tratual que suje ita o devedor a taxa de juros divulga 
da pela ANBlD (Associaçào Naciona l dos Bancos de 
Invesliment) ET IP (Central de Custódia e de li 
quidação fina nceira de T ítu los) ....... ... ...... .. ... .. .. .. .. 
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383 

34 

329 

99 

372 

312 

404 

176 
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Nula. Obrigação. t nula a obrigação cambial assu
mida por procurador do mutuário vinculado ao mu 
tuante, no exclusivo interesse deste _____ . _. _... . - 60 

Penhora de bens. O encargo de depositário de bens 
penhorados pode ser expressamente recusado .... .. . 31 9 

Penhora. Alienado. Fraude. O recon heciment.o 
da fraude à execução depende do registro da penho
ra do bem alienado ou da prova de má-fé do terce iro 
adquirente.......... .. .................. 375 

Penhora Embargos do devedor. Ser50 decididos 
no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente 
vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação 
dos bens.................... . .. ... .. .. .. .. .. .. 46 

Penhora imóvel do casal. Embargos de terceiro 
Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o 
cônjuge do executado pode opor embargos de tercei 
ro para defesa de sua meação. ........ .. 13 4 

Penhorável o numerário disponível. Na execução 
contra instituição financeira, é penhorável o numerá
rio disponível, excluídas as rese rvas bancárias man
tidas no Banco Central....... ............ 328 

Pensão por morte. t devida a pensão por morte 
aos dependentes do segurado que , apeSé:lr de ter per 
dido eSSé:l qualidé:lde, preenche u os requisitos legé:lis 
paré:l é:l obtenção de é:lposenté:ldorié:l é:lté é:l da/é:l do seu 
óbito ..... .................... ...... ........... ................. .. .. .. _ 4 16 

EO:-l1l.1l0 COLOM BO 

Plano de saúde. Cláusula abusiva. A c 
tra tual de plano de saúde que limita no 
ternação hospitalar do segurado .......... . 

Prazo. Nulidade. A inobservância do p 
horas , en tre a publicação de pauta e o 
sem a presença das partes, acarreta nul 

Prazo prescricional O termo inicial do 
cricional , na ação de indenização , é a ( 
o segurado teve ciência inequívoca da il 
laboral .. ... ............... .... ...................... . 

Precatório. O s atos do Presidente do l 
disponham sobre processamento e pagarr 
catório não têm caráter jurisdicional ..... 

Prefeito municipal. Compete a Justiça 
cessar e julgar Prefeito Municipal por dE 
ba sujeita a prestação de contas perante ó: 

Prefeito municipal. Compete a Justi, 
processar e julgar prefeito por desvio de 
ferida e incorporada ao patrimônio mur 

Preferência de crédito. O protesto pE: 
cia de crédito, apresentado por ente fed 
cução que tramita na Justiça Estadual, n 
competência para a Justiça Federal ..... 

Prequestionamento. Embargo de declé: 
festado com notório propósito de prequE 
não tem caráter protelé:ltório .... ... ........ . 
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gação. t nulél él obrigélçôo célmbiél l élSSU
lrocuréldor do mutuário vinculéldo élO mu 
exclusivo interesse deste." .. 60 

~ bens . O encargo de depositário de bens 
s pode ser expressélment e recuséldo . _.... 319 

Alienado . Fraude. O reconhecimento 
I execuçôo depende do registro dél penho
éllienéldo ou dél prOVél de má-fé do terceiro 

375 

::mbargos do devedor. Serôo decididos 
!precélnte, salvo se versarem unicélmente 
:!feilos dél penhora, élvélliélçôo ou éllienélçôo 

46 

móvel do casal. Embargos de terceiro. 
.iméldo dél penhorél em imóvel do célsal, o 
executéldo pode opor embargos de tercei 

fesa de SUél meaçôo .. " ,,""",,"" 134 

I o numerário disponível. Nél execuçôo 
tuiçôo finélnceira, é penhorável o numerá
vel, excluídas as reserVélS bancáriéls méln

mco Cenlral ".""." "" ... "" 328 

)r morte. t devida él pensdo por morle 
1enles do seguréldo que. élpeSélr de ler per 
~ualidélde, preencheu os requisitos legélis 
,mção de âposentéldoriél élté él déltél do seu 

416 

Plano de saúde. C láusula abusiva. A dáusu\él con
tralual de p\élno de sélúde que limila no lempo él in
lernaçã.o hospiléllar do seguréldo ....... " ." . . " .. " 302 

Prazo. Nulidade. A inobservânciél do prélZO de tJ8 
horas, enlre a publicélção de pélUt.él e o julgélmento 
sem a presença déls partes, élCélrrelél nulidélde '. 117 

Prazo prescricional O lermo iniciéll do prazo pres
cricional na élção de indeniZélção, é él délla em que 
o segurado teve ciênciél inequívocél da incapélcidélde 
laboral .... .. ... .... .. .. . .. .... .... .. ........................... . 278 

Precatório. Os a los do Presidenle do Tribunéll que 
disponhélm sobre processélmenlo e pélgélmenlo de pre
catório não lêm car~·l. :er .iurisdicionéll ..... _........ _....... . 311 

Prefeito municipal. Compele él JustiÇél Federéll pro
cessar e julgar Prefeilo Municipéll por desvio de ver
ba sujeila él preslélçao de conlélS perélnte órgôo I.'ederéll 208 

Prefeito municipal. Compete él JustiÇél [sladuéll 
processélr e julgar prefeilo por desvio de verbél lrélns
ferida e incorpo réldél élO péllrimônio municipéll ........ . 209 

Preferência de crédito. O prolesto pe\él preferên
cia de crédito, apresentéldo por ente federéll em exe
CUÇdO que trélmitél nél Jusliçél Estélduéll, nôo deslocél él 
competênciél pé.lra a Jusliçél ] 'ederél] """ .. """."""" 270 

Prequestionamento. Embargo de declélraçã.o mélni
fesléldo com nolório propósilo de prequeslionélmento 

nôo lem célráler proteléltório"""".""."".""."""". 98 
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Prescreve. A ação de cobrança do seguro obrigató
rio (OPVAT) prescreve em três anos .............. . 405 

Prescreve. Indenização. Responsabilidade civil. 
Prescreve em vinte anos a ação para haver indeniza
ção, por responsabilidade civil, de sociedade de eco
nomia mista ........... .. .. .... .... ............ ..... ......... ...... . 39 

Prescrição. Fazenda pública. Devedora. Quando 
não negado o próprio direito reclamado , a prescrição 
atinge apenas as prestações vencidas antes do quin
quênio anterior a proposilura da ação ............... . 85 

Prescrição. Indenização do segurado. A ação de 
indenização do segurado em grupo conlraél segurado
ra prescreve em um ano ............ ...... .............. ...... . 101 

Prescrição. Indenização por defeitos da obra. 
Vinte anos a ação para obter, do conslrutor, indeni
zação por def eilos da obra"" .......... """""""" " '" 1 9 4 

Prescrição. Perdas e danos. Uso de marca co
mercial. Cinco anos a ação de perdas e danos pelo 
uso de marca comercial "... .. ............ " .. ".... .... . 143 

Previdência privada_ A restiluição das parcelaspa
gas a plano de previdência privada deve ser objeto de 
correção plena , por índice que recomponha a efetiva 
desvalorização da moeda .. ............. ......... ........... 289 

Previdência privada. Nos planos de previdência pri
vada, não cabe ao beneficiário a devolução da contri
buição efetuada pelo patrocinador.. .......... '"'''''''' 2 90 

LEONII.J)() COLOMBO 

Previdência privada. A ação de cobra 
celas de complementação de aposentadc 
vidência privada prescreve em cinco anl 

Prisão Civil do depositário. É desc 
positário quando, decretada a falência ( 
sobrevém a arrecadação do bem pelo sí 

Prisão Civil. Depositário judicial. Il 
cretação da prisão. Civil daquele que 
expressamente o encargo de depositárie 

Prisão civil. G contrato de alienação f 
garantia pode ter por objeto bem que jé 
patrimônio do devedor .... .... ... .. .. .. .... .. . 

Proteção ao crédito. Inadimplente . 
de inadimplente pode ser mantida nos sei 
teção ao crédito por, no máximo, cinco 

Proteção ao Crédito. Cabe ao órgão 
do Cadastro de Proteção ao Crédito a n 
devedor antes de proceder à inscrição .. 

Prova. Reexame. A pretensão de sim]: 
de prova não enseja recurso especial ... 

Recurso Especial. Fundamentação. A 
ve ser fundamenlada, com o exame dos 
postos gerais e constitucionais ...... ...... . 

Recurso Especial. A divergência entre 
mesmo tribunal não enseja recurso Esp( 
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A ação de cobrança do seguro obrigató
) prescreve em três anos ........... 4 O 5 

Indenização. Responsabilidade civil. 
:m vinte anos a ação para haver indeniza
sponsabilidade civil , de sociedade de eco
a .................. ....... . 39 

· Fazenda pública. Devedora. Quando 
10 próprio direito reclamado, a prescrição 
las as prestações vencidas antes do quin 
~rior a propositura da ação ...... ..... . 85 

Indenização do segurado. A ação de 
do segurado em grupo contra a segurado-

e em um ano.... .... ............................ 101 

· Indenização por defeitos da obra. 
a ação para obter, do construtor, indeni
iefeitos da obra.............. ..................... 194 

· Perdas e danos. Uso de marca co
nco anos a ação de perdas e danos pelo 
ca comercial...... .. .. ..... ........................ 143 

privada. A restituição das parcelas pa
de previdência privada deve ser objeto de 

ena, por índice que recomponha a efetiva 
ão da moeda ............ .. ........... _.. 289 


privada. Nos planos de previdência pri
:abe ao beneficiário a devolução da contri
uada pelo patrocinador......................... 290 


Previdência privada. A ação de cobrança de par-
celas de complementação de aposentadoria pela pre
vidência privada prescreve em cinco anos.... 

Prisão Civil do depositário . É descabida. De
positário quando, decretada a falência da empresa, 
sobrevém a arrecadação do bem pelo síndico ........ . 

Prisão Civil. Depositário judicial. Ilegal a de
cretação da prisão. Civil daquele que não assume 
expressamente o encargo de depositário judicial ..... 

Prisão civil. G contrato de alienação fiduciária em 
garantia pode ter por objeto bem que já integrava o 
patrimônio do devedor. .. . ..... ...................... . 

Proteção ao crédito. Inadimplente A inscrição 
de inadimplente pode ser mantida nos serviços de pro
teção ao crédito por, no máximo, cinco anos ...... ... . 

Proteção ao Crédito. Cabe ao órgão mantenedor 
do Cadastro de Proteção ao Crédito a nol ificação do 
devedor antes de proceder à. inscrição ....... . 

Prova. Reexame. A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja recurso especial ................ .. .. . 

Recurso Especial. Fundamentação. A decisão de
ve ser fundamentada, com o exame dos seus pressu
postos gerais e constitucionais ............................ . 

Recurso Especial. A divergência entre julgados do 
mesmo tribunül não enseja recurso Especial ...... ..... . 
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Recurso interposto. Sem procuração. Na in lan
cia especial é inexislenle recurso inlerposlo por advo
gado sem procuração nos aulos ... .. ... .. .............. . 115 

RE. no JEC. Não cabe Kecurso Especial conlra de
cisão proferida por órgão de segundo grau dos J uiza-
dos Especiais ............ .. ............ .... ... . ........ ........ .. . 203 

Refis. Exclusão. Válida a notificação. Diário O fi
cial ou pela Inlernel.. ... ..... . .. .............. ..... ,. ... . . .. 35 5 

Renovação da licença de veículo. Pagamento 
de multa. É ilegal condicionar a renovação da licen
ça de veículo ao pagamento de multa , da qual o infra
tor não f oi nolificado .. ...... . .......... .......... , .... .. . 127 

Seguro de vida cobre o suicídio não premeditado .. .. 61 

Seguro obrigatório. Indenização. O valor do se
guro obrigatório deve ser deduzido da indenização ju
dicialmente fixada ............. ........ .. , ...... . ,.,., .. 246 

Sentença. Coisa julgada. A liquidação por forma 
diversa da eslabelecida na senlença não ofende a coi
sa julgada .............. ... ,....... ........ .. .... . .............. . 344 

Servidor Estadual. Compete à Justiça dos Estados 
processar e julgar ação de servidor estaduéll decorren· 
te de direitos e vantagens estalulárias no exercício de 
cargo em comissão .. , ......... .. 218 

Servidor municipal. Estatutário. Compete à Jus 
tiça comum estadual processar e julgar ação de ser 
vidor público municipal, pleiteando direitos relél tivos 
ao vínculo estatutário ....... ...... .. ......... ........ ... . 137 

Servidor faz jus Salários Keconhecic 
de função , o servidor faz jus às diferen 
decorrentes ............... ........ .. .... .... ..... . 

Técnica. Farmácia. O oficial de farm~ 
no conselho regional de farmácia, pode 
sável técnico por drogaria ............ .. ... .. 

Técrúca. Fannácia. O auxiliar de farm êJ 
de ser responsável lécnico por farmácia c 

Técnica. Farmácia. O farmacêutico r~ 
lar a responsabilidade lécnica por umé 
uma drogaria ou por duas drogarias .... . 

Teleforua. É legítima a cobrança da taril 
lo uso dos serviços de telefonia fixa ..... 

Tempeslividade de recurso inlerposto no 
bunal de Jusliça é aferida pelo registro : 
da secretária e não pela dala da enlreg 
do correio ...... ..... ...... .... ...... ............. . 

Título extrajudicial. Pode a execução 
mais de um título extrajudicial relativc 
negócio ....... ..... .... .... .... .. ... .. ..... ... .... . 


Título extrajudicial. Contra a Fazel 
Cabível execução por título extrajudicia 
zenda Pública .. . .. ........ .. .. .......... .. .. ... . . 


Título extrajudicial. É definitiva é 

Ainda que pendente ape lação contra : 
julgue improcedentes os embargos ... .. . 
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lterposto. Sem procuração. Na instan
I é inexisLenle recurso inlerposLo por advo
>rocuração nos aulos .. , ... ....... ....... . 11 5 

: . Não cabe Recurso Lspecidl conLrd de
rida por órgão de segundo grdu dos Juiza
~~ ., ........................ . 203 

:lusão. Válida a notificação. Diôrio 
:l InlerneL ..... .. .......... .. 

Ofi-
3 55 

? da licença de veículo. Pagamento 
::: ilegal condiciondr d renovdção da licen 
lo ao pdgamento de mulLd, dd qual o infra
notificado .... , 12 7 

vida cobre o suicídio não premediLado 61 

Irigatório . Indenização. O vdlor do se 
:llório deve ser deduzido da indenização ju 
~ fixada ... .......... . .. .. ,................ ........... . 2 4 6 

Coisa julgada. A liqu iddção por forma 
esLabelecidd nd senLença não ofende a coi-

34 4 

~taduaI. Compele à JusLiçd dos EsLddos 
~ julgar ação de servidor estadual decorren
.os e vanLagens esLaLuLárias no exercício de 
:omissão ... 218 

nunicipaI. Estatutário . Compele à Jus 
n es tadual processm e julgm ação de ser
co municipal, pleiteando direi Los rela Li vos 
eslatuLbrio ........... , ... ... . .. .... .... ... . , .. 137 

Servidor faz jus Salário Reconhecido o desv io 
de função, o servidor laz jus às diferenças sa lariais 

3 78decorren Les .. , .. 

Técnica . Farmácia. O oficial de farmôcia, inscriLo 
no conselho regional de fmmôcid , pode ser respon
sável Lécnico por drogmia . 120 

Técnica . Fannácia. O auxi liar de farmác ia não po 
de ser responsôvel Lécnico por farmôcia ou drogaria ... 27 5 

Técnica. Farmácia. O fmmacêutico pode acum u
lar a responsé;,lb ilidade técnica por uma farmácia e 
uma drogaria o u por duas drogarias ................... .. 413 

Telefonia. É. legítima a cobrdnça da tarifa bôsica pe
lo uso dos serviços de telefonia fixa .......... . . 35 6 

Tempestividade de recurso interpos to no Superior Tri 
bunal de Justiça é aferida pe lo registro no proLocolo 
da secreLôrid e não pela daLa dd entrega na agênciél 

21 6do correio. 

Título extrajudicial. Pode él execuçi:ío fundm se em 

mais de um tí Lulo ext rajudiciél l relél Livos élO m esmo 


27negócio ... . . 

Título extrajudicial. Contra a Fazenda Pública . 

Célbível execução por Lít ulo exLrajudiciél l conLra él Fa

279zendél Públicél ......... ............ .. .......... . 


Título extrajudicial. É definitiva a execução . 
Ainda que pend e n Le élpelélçi:ío conLrél sen Lençél que 
julgue improcedentes os embargos. .......... . ... ... . 317 
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Usucapião especial. União. A presença da Uni
ou de qualquer de seus entes Ncio afasta a competên
cia do foro da situação do imóvel ....... ........ .. ...... 1 1 

Usucapião Linha telefônica. O direito de uso de 
linha telefônica pode ser adquirido por usucapicio ... 193 

Vício da sentença ilíquida. f ormulado pedido cer 
to e geterminado, somente o autor tem interesse re
cursal em argüir o vício da sentença ilíquida. . 318 
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SÚMULA 1 

o foro do domicílio ou da re 
tando e o competente para a ação 
paternidade, qu~ndo cumulada com 

Órgão Julgador. Segunda Seção. 
25.04.1990. Data da Publicação/Fon 
3619 RSTJ v. 16 p. 15. 

Referência legislativa: Lei 5 .86 
Processo Civil, art. 100, 11. 

Precedente: -CC 214/SC. Con 
1989/0007417-2 relator Ministro Athc 
gador, segunda seção, data do julgamer 
da publicação: fonte DJ 28.08.1989 p. 1~ 
RSTJ v. 2 p. 334 RSTJ v. 16 p. 17. 

Autor; K. I. M. (PF). 
Réu: P. P. Z. (PF) . 
Ementa: competência. Investigaçã 

mulada com alimentos. Prevalência do fo 
alimentos, art. 100, lI , do CPC, sobre o fi 
art. 94, caput, previsto para as ações de 
nidade, conflito procedente. Acórdão pOI 
cer do conflito e declarar competente o s 

Precedente perti..,ente: -CC 683 
5. S 2 Ministro. Sálvio de Figueiredo To 

Doutrina: C6DIGO DE PRO 
edição, pago 105. Autor; Theotonio NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


