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Informativo STJ 655 

 

CASO #1 

 

Compete à justiça comum estadual julgar ação de obrigação de fazer cumulada com 

reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo 

pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo 

e realizar seus serviços. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, 

por unanimidade, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019.  

A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo 

sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza 

jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos 

em juízo. 

Em suma, tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na 

inicial não se referem à existência de relação de trabalho entre as partes, 

configurando-se em litígio que deriva de relação jurídica de cunho eminentemente 

civil, a competência é da Justiça Estadual.  

 

CASO #2 

A quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto 

da avaliação do bem indivisível. REsp 1.728.086-MS, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019. 
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Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 

coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação 

do bem.  

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o 

valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à 

execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.  

Exemplo. 

Bem avaliado em R$ 100 mil. 

R$ 50 mil estão garantidos ao coproprietário! 

Segundo a doutrina, a única interpretação possível do dispositivo é de que "o 

coproprietário não devedor e o cônjuge ou companheiro não devedor nem responsável 

patrimonial secundário têm direito a receber sua quota-parte tomando por base o 

valor da avaliação do bem, e não o valor da expropriação. 

E, caso a expropriação não atinja sequer o valor que deve ser entregue a esses sujeitos, 

não deverá ser realizada". Essa nova disposição introduz, portanto, uma ampliação da 

proteção do direito de terceiro, não devedor nem responsável pelo pagamento do 

débito. 

Desse modo, a excussão patrimonial deverá observar o valor de reserva da meação, o 

qual será computado sobre o valor integral da avaliação do bem, de maneira que a 

eventual alienação por valor inferior será suportada pelo credor que promover a 

execução, e não pelo coproprietário não devedor. 

Exemplo 

Bem avaliado em R$ 100 mil. 

Alienação feita por R$ 70 mil: 

R$ 20 mil para o exequente; 

R$ 50 mil para o coproprietário.  

 

CASO #3 

A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de 

descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é 



 
recorrível por agravo de instrumento. REsp 1.827.553-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.  

Anote-se que esta Corte se pronunciou, em recente julgado, que "o conceito de 

"decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que 

examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, 

indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que 

dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, 

suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela 

provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, 

revogação ou alteração da tutela provisória", subsequentes decisões interlocutórias 

cujos conteúdos se relacionem diretamente com um primeiro pronunciamento 

jurisdicional versarão, de igual modo, sobre a tutela provisória, especialmente quando 

a decisão posterior alterar a decisão anterior – no caso, houve a majoração da multa 

anteriormente fixada em razão da renitência da requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


