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CASO #1 

Para a aplicação da exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 

3º, IV, da Lei n. 8.009/1990 é preciso que o débito de natureza tributária seja 

proveniente do próprio imóvel que se pretende penhorar. REsp 1.332.071-SP, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 

18/02/2020, DJe 20/02/2020. 

 

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 

previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em 

função do imóvel familiar; 

 

CASO: contrato particular de permuta de imóveis urbanos. 

A cedeu uma casa residencial. 

B cedeu um lote de terreno. 

Fizeram a permuta e cada parte assumiria os tributos e taxas que viessem a incidir 

sobre os imóveis permutados, responsabilizando-se pela existência de débitos 

pendentes. 

A recebeu o lote cheio de débitos de IPTU e pagou. 

Ajuizou ação de cobrança em face de B e ganhou. 

No cumprimento de sentença requereu a penhora da casa em que B residia (a da 

troca). 

 

Em outras palavras, era preciso que os débitos de IPTU fossem do próprio imóvel 

penhorado. Na hipótese, contudo, o imóvel penhorado não tinha qualquer débito 

tributário. 

Ademais, o débito referente ao IPTU do imóvel repassado pelo recorrente foi 

integralmente quitado pela outra parte, razão pela qual não se está cobrando 
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"impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas", mas, sim, o 

reembolso dos valores pagos pelos autores em função do não cumprimento de cláusula 

contratual pelo recorrente, a qual estabelecia que a permuta dos imóveis deveria ser 

efetivada sem qualquer pendência fiscal. 

 

CASO #2 

O interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião independe de prévio 

pedido na via extrajudicial. REsp 1.824.133-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. 

 

Assim, a existência de interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião, 

independentemente de prévio pedido na via extrajudicial, ante a expressa ressalva 

quanto ao cabimento direto da via jurisdicional. A doutrina elucida que "Não é um 

dever da parte eleger a via administrativa, podendo optar pela ação judicial, ainda 

que preenchidos os requisitos da usucapião extrajudicial". 

Clayton Maranhão e Daniel Neves 

 

Ademais, como a propriedade é um direito real, oponível erga omnes o simples fato de 

o possuidor pretender se tornar proprietário já faz presumir a existência de conflito 

de interesses entre este o atual titular da propriedade, de modo que não seria possível 

afastar de antemão o interesse processual do possuidor. 

 

CASO #3 

Em ação civil pública, é possível a substituição da associação autora por outra 

associação caso a primeira venha a ser dissolvida. EDcl no REsp 1.405.697-MG, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 

10/09/2019, DJe 17/09/2019. 

 

Na hipótese dos autos, Associação Nacional dos Consumidores de Crédito - ANDEC, 

entidade originariamente autora da presente ação coletiva, foi dissolvida, razão pela 

qual Polisdec — Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor —, 

constituído há mais de um 1 (ano) e com a mesma finalidade temática, requereu sua 

integração no feito na qualidade de demandante, em substituição à Andec. Tal 

pretensão, de fato, é plenamente possível, haja vista que o microssistema de defesa dos 

interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a 

sucessão da parte autora pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, 

mormente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas 

coletivas. 

 

CASO #4 

Na ação rescisória fundada em literal violação de lei, não cabe o reexame de toda a 

decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas 

pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública. REsp 1.663.326-



 
RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 

11/02/2020, DJe 13/02/2020. 

 

Na ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973 ( art. 966, V, do CPC/2015), a 

indicação de violação literal de disposição de lei é ônus do requerente, haja vista 

constituir a sua causa de pedir, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão 

competente para sua apreciação. 

Dessa forma, o juízo rescindente do Tribunal se encontra vinculado aos dispositivos de 

lei apontados pelo autor como literalmente violados, não podendo haver exame de 

matéria estranha à apontada na inicial, mesmo que o tema possua a natureza de 

questão de ordem pública, sob pena de transformar a ação rescisória em mero 

sucedâneo recursal. 

 

CASO #5 

A simples referência à existência de feriado local previsto em Regimento Interno e em 

Código de Organização Judiciária Estadual não é suficiente para a comprovação de 

tempestividade do recurso especial nos moldes do art. 1.003, §6º, do CPC/2015. REsp 

1.763.167-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, por maioria, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020. 

 

Art. 1.003, § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de 

interposição do recurso. 

 

A comprovação da existência de feriado local que dilate o prazo para interposição de 

recursos dirigidos ao STJ deverá ser realizada por meio de documentação idônea, não 

sendo suficiente a simples menção ou referência nas razões recursais. 


