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CASO #1 

O espólio não possui legitimidade passiva ad causam na ação de ressarcimento de 

remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor e recebida por seus 

herdeiros. REsp 1.805.473-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

por unanimidade, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020. 

 

INTEIRO TEOR 

De fato, é incontroverso que a administração pública depositou quantias em conta que 

ainda estava em nome de servidora pública já falecida. Também é incontroverso que os 

valores foram sacados por alguém. 

O objeto do recurso especial se refere à possibilidade de se considerar o espólio parte 

legítima na ação de ressarcimento desses valores dentro dessas peculiaridades fáticas já 

delineadas, mesmo quando não aberto inventário.  

O espólio é um ente que representa o conjunto de bens, direito e obrigações da pessoa 

falecida, sendo que todos esses bens, direito e obrigações se constituíram antes da morte 

da pessoa natural, pois este é o marco final da personalidade jurídica (arts. 1º, 2º e 6º do 

Código Civil). 

Se o saque indevido da quantia disponibilizada pelo Distrito Federal não pode ser 

imputado à de cujus, o espólio não pode ser obrigado a restituir. Isso porque o espólio é 

obrigado a cumprir as dívidas do autor da herança por força do art. 796 do CPC⁄2015, 

que assim dispõe: 

Nesse sentido, também, o art. 1.997 do CC⁄2002: “A herança responde pelo pagamento 

das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em 

proporção da parte que na herança lhe coube.” 

 

Se o de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. 

Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo a não existir 

mais vínculo jurídico-administrativo entre a Administração Pública e o servidor, após 
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o falecimento deste. Nesse contexto, o espólio responde pelas dívidas do falecido e, por 

isso, não deve responder pelo enriquecimento sem causa dos herdeiros que não é 

atribuível ao falecido. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo 

abstratamente, ao dever de restituir, também não pode ser considerado parte legítima 

na ação nos termos do art. 17 do CPC/2015. 

 

CASO #2 

Ainda que perfectibilizada a arrematação do bem objeto de penhora na execução civil, 

os valores levantados devem ser restituídos ao juízo, quando, coexistindo execução 

fiscal, ausente a prévia intimação da Fazenda Pública. REsp 1.661.481-SP, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 10/03/2020, DJe 

12/03/2020. 

 

O entendimento desta Corte aponta no sentido de que, coexistindo execução fiscal e 

execução civil, contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre 

o mesmo bem, o produto da venda judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito 

fiscal em primeiro lugar. 

Registre-se que a postura adotada pela instituição financeira, que, mesmo ciente da 

existência de crédito preferencial em favor de terceiros, deixa de sinalizar tal fato ao 

juiz e vem aos autos requerer o levantamento do montante depositado, revela atitude 

contrária à boa-fé objetiva. 

A ausência de manifestação do ente federativo, em momento antecedente ao 

levantamento do produto da arrematação, portanto, não pode ser vista como desídia, 

de modo que não se afigura razoável – sobretudo diante do interesse público 

subjacente à persecução do crédito tributário – obstaculizar a satisfação de sua 

pretensão em razão de circunstância a que não deu causa. 

 

Era CPC de 1973 

Execução ajuizada em 1/6/1994. Recurso especial interposto em 14/5/2014. Autos 

encaminhados à Relatora em 25/8/2016, redistribuídos em 18/9/2019 e novamente 

conclusos em 7/2/2020. 

CPC 73, art. 711. Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e 

entregue consoante a ordem das respectivas prelações; ... 

 

Art. 797. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada 

exequente conservará o seu título de preferência. 

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será 

distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 

 

CASO #3 

Não compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de 

abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca, declarando a 

nulidade do registro ou irregularidade da marca. REsp 1.393.123-SP, Rel. Min. Maria 



 
Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 18/02/2020, DJe 

06/03/2020. 

 

Ação de abstenção do uso de marca 

Escola de Educação Infantil Poliedro x Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares 

Reconvenção alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

 

A Corte local, de jurisdição Estadual, sequer tem competência para adentrar a 

referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos. 

Assim, reconhecido no acórdão que a ré é detentora da marca junto ao Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, inviável pronunciamento jurisdicional que a 

desconstitua nessa sede, devendo ser reconhecido o pedido constante da reconvenção, 

para que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a marca de propriedade da ré-

reconvinte. 

 

INTEIRO TEOR 

Como o próprio Tribunal de origem reconheceu, trata-se de competência da Justiça 

Federal, com necessária intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Lei 9279/96, art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça 

federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. 

 

TESE DE REPETITIVO 

... compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a 

participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela 

provisória. (STJ, REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018). 

 

 

 


