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INFORMATIVO 616 – SEGUNDA SEÇÃO

TEMA: Embargos de divergência. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.
Aposentadoria por invalidez. Presunção relativa da incapacidade. Perícia médica.
Necessidade.

PROCESSO: EREsp 1.508.190-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por
unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017

DESTAQUE: A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não
confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro
contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica
para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura
contratada.



INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: A Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência,
ratificou orientação já consolidada pelas Turmas responsáveis pela uniformização das matérias relativas a
Direito Privado, no sentido de que o reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o
segurado faz jus à aposentadoria por incapacidade laboral não o exonera de fazer a demonstração de que
efetivamente se encontra inválido, total ou parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em
contrato de seguro privado. O Ministro Relator salientou que, conquanto o contrato de seguro preveja
cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza
(temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a
produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa. Isso porque a concessão de
aposentadoria por invalidez pelo INSS não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não
podendo, dessa forma, vincular ou obrigar as seguradoras privadas. Aliás, a Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), perfilhando tal posicionamento, normatizou a matéria no art. 5º, parágrafo único, da
Circular n. 302/2005, dispondo que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de
previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de
pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa
Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença -
IFPD), devendo a comprovação se dar através de declaração médica.



INFORMATIVO 616 – TERCEIRA TURMA

TEMA: Embargos à execução. Pequena propriedade rural trabalhada pela entidade
familiar. Impenhorabilidade reconhecida. Executado que não reside no imóvel e débito
que não se relaciona à atividade produtiva. Circunstâncias irrelevantes.

PROCESSO: REsp 1.591.298-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade,
julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017

DESTAQUE: A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o
débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva
de moradia ao executado e à sua família.



INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: O art. 5º, XXVI da Constituição Federal estabelece que "a pequena
propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o
seu desenvolvimento". Em consecução do mandamento constitucional acima referido, o Código de Processo
Civil de 1973, em seu art. 649, VIII, preceituou ser absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural,
assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (com redação similar, o art. 833, VIII, do CPC/2015).
Ademais, é evidente que não passou despercebido do constituinte originário o fato de que o desenvolvimento
da atividade agrícola (sujeita às mais variadas intempéries de tempo e circunstâncias outras), cujo propósito é
o de viabilizar o sustento do agricultor e de sua família — e, não, propriamente, o de gerar lucros —,
demandaria, com certa frequência, a utilização de financiamentos. A especial menção deveu-se, assim, à
necessidade de se salientar que, nem mesmo a dívida oriunda da atividade produtiva, teria o condão de
autorizar a constrição judicial da pequena propriedade rural. Deste modo, essas normas citadas estabelecem
como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão
da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada
pelo agricultor e sua família. Conclui-se, portanto, que, nos termos dos arts. 5º, XXVI, c/c o art. 649, VIII, do
CPC/1973 (art. 833, VIII, do CPC/2015), a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural
trabalhada pela entidade familiar, como direito fundamental que é, não se restringe às dividas relacionadas à
atividade produtiva. De igual modo, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que
o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.



INFORMATIVO 616 – TERCEIRA TURMA

TEMA: Protesto de cheques prescritos. Irregularidade. Higidez da dívida.
Possibilidade de manejo de ação de cobrança fundada na relação causal e de ação
monitória. Abalo de crédito inexistente. Dano moral não caracterizado.

PROCESSO: REsp 1.677.772-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado
em 14/11/2017, DJe 20/11/2017

DESTAQUE: O protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de
crédito apto a ensejar danos morais ao devedor, se ainda remanescer ao credor vias
alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título.



INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: Cumpre ressaltar, inicialmente, que o apontamento de cheque a
protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial – que é de 6 (seis) meses contados da
expiração do prazo de apresentação –, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus
avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei n. 7.347/1985
impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. Não observados
esses prazos, perde o portador o direito de sujeitar à ação cambial executiva os coobrigados. Nada obstante,
permanece ao credor a faculdade de protestar o cheque, indicando o nome dos devedores principais
(emitente e respectivos avalistas), enquanto o título se revestir dos requisitos da certeza, liquidez e
exigibilidade, ou seja, enquanto não prescrita a ação cambiária executiva – orientação essa consolidada pelo
STJ por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.423.464-SC. Especificamente quanto ao
protesto considerado "indevido", não se desconhece a existência de julgados deste Tribunal que afirmam que
o dano moral, nessa situação, se caracteriza in re ipsa. Todavia, a jurisprudência desta Corte, de um modo
geral, vem evoluindo para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter
absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável. No âmbito do protesto irregular de título de
crédito, o reconhecimento do dano moral está inequivocamente atrelado à ideia do abalo do crédito causado
pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador"
perante a praça.



Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor,
havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em
abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato,
impontual no pagamento. Nesse contexto, enquanto remanescer ao credor a faculdade de cobrança da dívida
– seja por meio do ajuizamento de ação cambial por locupletamento ilícito, de ação de cobrança fundada na
relação causal, e ainda, de ação monitória – permanece o devedor na condição de inadimplente, razão pela
qual não está caracterizado abalo de crédito apto a ensejar dano moral.



INFORMATIVO 616 – QUARTA TURMA

TEMA: Dissolução de união estável. Partilha de bens. Companheiro sexagenário.
Súmula 377 do STF. Bens adquiridos na constância da união estável. Partilha
igualitária. Demonstração do esforço comum dos companheiros para legitimar a
divisão. Necessidade. Prêmio de loteria. Fato eventual ocorrido na constância da
união estável. Necessidade de meação.

PROCESSO: REsp 1.689.152-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade,
julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017

DESTAQUE: O prêmio de loteria, recebido por ex-companheiro sexagenário, durante
a relação de união estável, deve ser objeto de meação entre o casal.



INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: O propósito recursal consiste em definir se, numa dissolução de união
estável de companheiro sexagenário, é necessário, para fins de partilha, a prova do esforço comum, bem como
se o prêmio de loteria, ganho no período da relação conjugal, é comunicável ao parceiro. No caso em exame, a
lide ganha especial relevo por envolver sexagenário ao qual, por força do art. 258, parágrafo único, inciso II, do
Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), era imposto o
regime de separação obrigatória de bens (recentemente, a Lei n. 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641,
II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos). Nos ditames da súmula 377 do STF, aplicada ao
caso em concreto, "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do
casamento" e, por conseguinte, apenas os bens adquiridos na constância da união estável devem ser
amealhados pela companheira. A partir de uma interpretação autêntica, percebe-se que o Pretório Excelso
também estabeleceu que somente mediante o esforço comum entre os cônjuges (no caso, companheiros) é
que se defere a comunicação dos bens, seja para o caso de regime legal ou convencional (RTJ 47/614). Dessa
forma, a ex-companheira fará jus à meação dos bens adquiridos durante a união estável, desde que
comprovado o esforço comum. No entanto, em relação ao prêmio lotérico, por se tratar de bem comum, em
regra, ocorre sua comunicabilidade em favor do casal, sendo que tal benesse não se confunde com as
aquisições a título gratuito, por doação, herança ou legado, que integram o patrimônio pessoal do donatário
(CC, art. 1.659). A loteria ingressa na comunhão sob a rubrica de "bens adquiridos por fato eventual, com ou
sem o concurso de trabalho ou despesa anterior" (CC/1916, art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II).



Com isso, no caso em que o prêmio de loteria foi recebido por sexagenário durante relação de união estável, é
de se observar que este deve ser objeto de partilha com a ex-companheira pelas seguintes razões: a) é bem
comum que ingressa no patrimônio do casal, independentemente da aferição do esforço de cada um, pouco
importando se houve ou não despesa do accipiens; b) o próprio legislador quem estabeleceu a referida
comunicabilidade; c) a comunicabilidade é a regra, que admite exceções, a depender do regime de bens, sendo
que aquele de separação legal do sexagenário é diverso do regime de separação convencional; d) a partilha
dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o desiderato da lei, já que o prêmio foi ganho durante a
relação, não havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativa.



INFORMATIVO 616 – QUARTA TURMA

TEMA: Contrato de mútuo garantido por penhor de joias subtraídas na constância do
contrato. Falha no serviço. Ação de indenização. Prescrição quinquenal. Art. 27 do
CDC.

PROCESSO: REsp 1.369.579-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade,
julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017

DESTAQUE: As pretensões indenizatórias decorrentes do furto de joias, objeto de
penhor em instituição financeira, prescrevem em 5 (cinco) anos, de acordo com o
disposto no art. 27 do CDC.



INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: A controvérsia dos autos consiste na definição do prazo prescricional a
ser adotado para o ajuizamento de ação de indenização por furto de joias utilizadas como garantia de mútuo
em contrato de penhor subscrito com instituição financeira. De início, anota-se, no que diz respeito à
natureza da relação existente entre os pactuantes do contrato analisado, que a orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça reconhece a submissão das instituições financeiras aos princípios e às regras do
Código de Defesa do Consumidor. De fato, no contrato de penhor celebrado com o banco, é notória a
hipossuficiência do consumidor, pois este, necessitando de empréstimo, apenas adere a contrato cujas
cláusulas são inegociáveis, submetendo-se, inclusive, à avaliação unilateral realizada pela instituição
financeira. Com efeito, o referido contrato traz embutido o de depósito do bem e, por conseguinte, o dever do
credor pignoratício de devolver esse bem após o pagamento do mútuo. Foi nesse rumo de ideias que a
jurisprudência do STJ assentou que, quando o credor é banco e o bem dado em garantia fica depositado em
cofre, não é possível admitir o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar, devendo-se
considerar esse tipo de evento como um fortuito interno, inerente à própria atividade, incapaz de afastar,
enfim, a responsabilidade do depositário. Há, portanto, nos casos de roubo de joias objeto de contrato de
penhor ligado ao mútuo, falha no serviço prestado pela instituição financeira, a impor a incidência da norma
especial.



Com isso, na hipótese em análise deve incidir o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para a ação de
indenização por danos materiais e morais. Isso porque, frise-se, a indenização requerida não se fundamenta
no inadimplemento contratual, nada obstante a base da natureza jurídica entre as partes seja o contrato
regido pela lei consumerista. A guarda do bem penhorado é, sim, obrigação da instituição financeira, isso não
se discute, mas não é prestação contratual stricto sensu. De fato, a contraprestação devida nos contratos de
mútuo garantido por penhor é o pagamento do valor acordado para o empréstimo.


