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CASO #1 

É possível a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária pelo casal 

quando os cônjuges forem os únicos sócios da pessoa jurídica devedora. 2ª Seção, 

EAREsp 848.498-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 

25/04/2018, DJe 07/06/2018. 

 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade, ou não, de penhora do imóvel 

dado em garantia hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica, da qual 

os únicos sócios da empresa executada são cônjuges e proprietários do bem, em razão 

da presunção do benefício gerado aos integrantes da família. 

Sobre o tema, prevalece nesta Corte o entendimento de que o proveito à família é 

presumido quando, em razão da atividade exercida por empresa familiar, o imóvel 

onde reside o casal (únicos sócios daquela) é onerado com garantia real hipotecária 

para o bem do negócio empresarial. 

Nesse sentido, constitui-se ônus dos prestadores da garantia real hipotecária, portanto, 

comprovar a não ocorrência do benefício direto à família, mormente tendo em vista 

que a imposição de tal encargo ao credor contrariaria a própria organicidade 

hermenêutica, inferindo-se flagrante também a excessiva dificuldade de produção 

probatória. Deste modo, pode-se assim sintetizar o tema: a) o bem de família é 

impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da 

pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à 

entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável quando os únicos sócios da 
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empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários 

a demonstração de que não se beneficiaram dos valores auferidos. 

 

 

CASO #2 

O Juizado Especial Cível é competente para o processamento e o julgamento de ação 

proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de 

loteamento em face de morador não associado. 3ª Turma, RMS 53.602-AL, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018. 

 

Apesar de o condomínio não se enquadrar nas hipóteses previstas no parágrafo 

primeiro do art. 8º da Lei 9.099/1999 – dado se tratar de ente despersonalizado, com 

capacidade meramente processual – a jurisprudência do STJ, acertadamente, firmou-

se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo 

de ação de cobrança no Juizado Especial. No particular, a hipótese não é de cobrança 

de quota-parte devida por condômino para atender às despesas do condomínio 

devidamente estabelecido mas sim de cobrança de taxa de manutenção de áreas 

comuns instituída por associação de proprietários de loteamento fechado. Essas 

situações não se confundem, porém, apresentam semelhança tal a exigir a aplicação da 

mesma razão de decidir quanto à fixação, em abstrato, da competência.  

Dessa maneira, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-

probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir que as referidas 

associações proponham a ação de cobrança no âmbito dos Juizados Especiais. 

 

 

CASO #3 

O contrato eletrônico de mútuo com assinatura digital pode ser considerado título 

executivo extrajudicial. 3ª Turma, REsp 1.495.920-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, por maioria, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018. 

 

É possível, no entanto, o excepcional reconhecimento da executividade de 

determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em 

face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em 

sede virtual, visto que nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o 

de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à 

revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de 

celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se 

consubstanciar em meio eletrônico. 

Nesse sentido, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, 

através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado 

usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o 

documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado 

que estão a ser sigilosamente enviados. Ademais, é necessário destacar que, com base 

nos precedentes desta Corte, em regra, exigem-se duas testemunhas em documento 



 
físico privado para que seja considerado executivo, mas excepcionalmente, poderá ele 

dar azo a um processo de execução, sem que se tenha cumprido esse requisito formal 

entendimento este deve-se aplicar aos contratos eletrônicos, desde que observadas as 

garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. 

 

 

CASO #4 

É inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil 

de menor em juízo sem a observância dos requisitos e procedimento legalmente 

instituído para essa finalidade. 3ª Turma, REsp 1.698.717-MS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018. 

 

O negócio jurídico celebrado pelas partes teve como objeto um direito personalíssimo, 

sobre o qual não se admite a transação, o que se depreende da interpretação a 

contrario sensu do art. 841 do CC/2002. 

Ademais, é bastante razoável afirmar, inclusive, que o referido negócio jurídico sequer 

preenche os requisitos básicos previstos no art. 104, II e III, do CC/2002, uma vez que 

se negociou objeto ilícito – direitos da personalidade de um menor – sem que tenha 

sido observada a forma prescrita em lei quando se trata de retificação de registros 

civis. 

Assim, é inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro 

civil em juízo, ainda que fundada no princípio da instrumentalidade das formas, 

devendo serem respeitados os requisitos e o procedimento legalmente instituídos para 

essa finalidade, que compreendem, dentre outros, a investigação acerca de erro ou 

falsidade do registro anterior, a concreta participação do Ministério Público, a 

realização de prova pericial consistente em exame de DNA em juízo e sob o crivo do 

mais amplo contraditório e a realização de estudos psicossociais que efetivamente 

apurem a existência de vínculos socioafetivos com o pai registral e com a sua família 

extensa. 

 

 


