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CASO #1 

Associação com fins específicos de proteção ao consumidor não possui legitimidade 

para o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de tutelar interesses 

coletivos de beneficiários do seguro DPVAT.  

2ª Seção, REsp 1.091.756-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, por maioria, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018. 

... trata-se de ação civil pública proposta por associação civil de defesa dos direitos de 

donas de casa e de consumidores por meio da qual pleiteia o recebimento das 

diferenças de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) às vítimas de acidente de 

trânsito, ... 

...  tem-se que o seguro DPVAT, instituído e imposto por lei, não consubstancia sequer 

reflexamente uma relação consumerista, a revelar a ausência de pertinência temática 

da associação demandante com os interesses discutidos na presente ação. 

... diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo (esta sim, 

de inequívoca incidência da legislação protetiva do consumidor), a atuação das 

referidas seguradoras, adstrita à lei de regência, não é concorrencial, tampouco 

destinada à obtenção de lucro.  

Ementa: Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento de 

mérito, ante a ausência de legitimidade ativa ad causam da associação demandante, 

restando prejudicadas as questões remanescentes. 

 

CASO #2 

A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de 

filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja 

nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida. 
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3ª Turma, REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017. 

A discussão está em saber se, no curso de execução extrajudicial, baseada em contrato 

de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e dois dos filhos da 

executada, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, ... 

... há a possibilidade de redirecionar-se a pretensão de pagamento para o pai, na 

hipótese em que não fora encontrado patrimônio suficiente em nome da genitora para 

a solvência da dívida. 

... não importa se o pai do infante não está nominado no contrato de prestação de 

serviços, especialmente, na confissão de dívida assinada pela mãe, pois o Código Civil 

estabelece a solidariedade do casal na solvência, inclusive, ... 

... de empréstimos contraídos para a satisfação das necessidades domésticas por 

apenas um deles – sendo incluído em tais necessidades o pagamento de despesas 

ordinárias e extraordinárias para o apoio emocional e material dos que integram a 

entidade familiar. 

Conclui-se, dessa forma, pela legitimidade passiva extraordinária daquele pai que não 

se fez constar no título executivo de dívida cobrada pela instituição que prestou 

serviços ao seu filho, pois a obrigação tem gênese no próprio poder familiar. 

 

CASO #3 

A conduta de emissora de televisão que exibe quadro que, potencialmente, poderia 

criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos 

adolescentes configura lesão ao direito transindividual da coletividade e dá ensejo à 

indenização por dano moral coletivo. 

4ª Turma, REsp 1.517.973-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018. 

Inicialmente, registre-se que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua 

configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de 

maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da 

coletividade, ... 

... revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo 

moral. ... a conduta da emissora de televisão - ao exibir quadro que, potencialmente, 

poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos 

adolescentes – traduz... 

... flagrante dissonância com a proteção universalmente conferida às pessoas em 

franco desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, donde se extrai a 



 
evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade, 

configurando-se, portanto, hipótese de dano moral coletivo indenizável. 

 

CASO #4 

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à 

definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 

1.015 do CPC/2015. 4ª Turma, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por 

unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018. 

... apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015, a decisão interlocutória 

relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de 

instrumento, por uma interpretação lógico-sistemática do diploma, inclusive porque... 

... é o próprio Código que determina que "o juiz decidirá imediatamente a alegação de 

incompetência" (§ 3° do art. 64). Evitam-se, por essa perspectiva: a) as inarredáveis 

consequências de um processo que tramite perante um juízo incompetente;... 

... b) o risco da invalidação ou substituição das decisões; c) o malferimento do 

princípio da celeridade; d) tornar inócua a discussão sobre a (in)competência, já que 

os efeitos da decisão proferida poderão ser conservados pelo outro juízo,... 

... inclusive deixando de anular os atos praticados pelo juízo incompetente, havendo, 

por via transversa, indevida "perpetuação" da competência; e) a angústia da parte em 

ver seu processo dirimido por juízo que, talvez, não é o natural da causa. 

Trata-se de interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 - "rejeição 

da alegação de convenção de arbitragem" -, já que ambas possuem a mesma ratio -, 

qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e 

adequado julgue a demanda. 

 

 

 


