
 
PROFESSOR GUSTAVO NOGUEIRA 

www.liceuace.com.br 

www.liceuace.elore.com.br 

facebook.com/professorgustavonogueira 

Ig: @professorgustavonogueira 

Twitter: @GSNog 

 

Informativo STJ 624 

 

CASO #1 

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de 

medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo 

quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a 

direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público). REsp 1.682.836-SP, Rel. Min. Og 

Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018 

(Tema 766) 

 

... se se tratar de direitos indisponíveis, a legitimidade ministerial já decorreria da 

redação do próprio art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público). Portanto, a discussão a ser travada neste feito direciona-se para a definição 

de indisponibilidade, ou não, do direito à saúde.  

O entendimento firmado acima, no que concerne à delimitação do direito à saúde 

como direito individual indisponível, com base na interpretação do conjunto de regras 

legais acerca da matéria, se encontra albergado no âmbito de decisões do Supremo 

Tribunal Federal (RE 407.902-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/8/2009). Assim, 

inexiste violação dos dispositivos dos arts. 1º, V, e 21 da Lei n. 7.347/1985, bem como 

do art. 6º do CPC/1973, uma vez que a atuação do Ministério Público, em demandas 

de saúde, tem assento na indisponibilidade do direito individual. 

 

 

CASO #2 

A ação de cobrança de débitos condominiais pode ser proposta contra o arrendatário 

do imóvel. 3ª Turma, REsp 1.704.498-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 

julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018. 

... se ela se estende a outras pessoas que tenham uma relação jurídica vinculada ao 

imóvel – que não o vínculo de propriedade –, a fim de determinar se está o condomínio 

credor autorizado a ajuizar a ação de cobrança de débitos condominiais não somente 

em face da empresa proprietária, mas também em desfavor da empresa arrendatária 

do ponto comercial. Inicialmente, vale lembrar que a obrigação pelo pagamento de 

débitos de condomínio possui natureza propter rem, como reconhece esta Corte. 
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Na hipótese, a arrendatária exerce a posse direta sobre o imóvel e usufrui dos serviços 

prestados pelo Condomínio, não sendo razoável que não possa ser demandada para o 

pagamento de despesas condominiais inadimplidas.  

O que se está a reconhecer é a possibilidade de a arrendatária figurar no polo passivo 

da ação de cobrança, haja vista que a ação pode ser proposta em face de qualquer um 

daqueles que tenha uma relação jurídica vinculada ao imóvel, o que mais 

prontamente possa cumprir com a obrigação. 

 

 

CASO #3 

A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores 

e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora 

homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, não impede que haja 

um novo acordo sobre o destino dos referidos bens. 

3ª Turma, REsp 1.623.475-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 17/04/2018, DJe 20/04/2018. 

No caso analisado, foi celebrado acordo em ação de divórcio, em que ficou 

estabelecido que os bens imóveis do casal seriam vendidos e partilhados em 50% para 

cada parte. No entanto, as partes noticiaram dificuldade em realizar a venda dos 

imóveis e requereram a homologação de novo acordo, por meio do qual ficou 

avençado que um cônjuge ficaria com os direitos de posse sobre um determinado 

imóvel e o outro com os demais. 

A pretensão, todavia, foi indeferida aos fundamentos de que o acordo homologado 

havia transitado em julgado, que se trataria de mero arrependimento das partes e que 

eventual alteração das cláusulas do acordo deveria ser examinada em ação anulatória. 

Entretanto, não se afigura correto indeferir o pedido de homologação de acordo que 

versa sobre o novo modelo de partilha de bens que as partes entenderam ser mais 

vantajoso e interessante para elas próprias.  

Isso porque, em primeiro lugar, reconhecendo-se que possuem as partes uma gama 

bastante ampla de poderes negociais, há que não apenas se proteger, mas também 

efetivamente se estimular a resolução dos conflitos a partir dos próprios poderes de 

disposição e de transação que possuem as partes. 

De outro lado, simplesmente remeter as partes a uma ação anulatória para a 

modificação do acordo traduz-se, em última análise, no privilégio da forma em 

detrimento do conteúdo, em clara afronta à economia, celeridade e razoável duração 

do processo. 

Nessas circunstâncias, é possível concluir que podem as partes, livremente e com base 

no princípio da autonomia da vontade, renunciar ou transigir sobre um direito ou um 

crédito reconhecido judicialmente em favor de uma delas, mesmo após o trânsito em 

julgado da decisão judicial que os reconheceu ou fixou. 

 

 


