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CASO #1 

A revelia em ação de divórcio na qual se pretende, também, a exclusão do patronímico 

adotado por ocasião do casamento não significa concordância tácita com a 

modificação do nome civil. 3ª Turma, REsp 1.732.807-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

por unanimidade, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018. 

 

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

 

... observe-se que litígio envolve direitos indisponíveis (art. 320, II, CPC/73), 

especialmente o direito ao nome, assim compreendido como o prenome e o 

patronímico, um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da 

dignidade da pessoa humana, uma vez que diz respeito à própria identidade pessoal 

do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e 

perante a sociedade em que vive. 

De outro lado, não se pode olvidar que a revelia produz seu mais relevante efeito tão 

somente sobre as questões de fato e, na hipótese, sequer foram deduzidas pelo 

recorrente como por exemplo, o hipotético uso do prestígio decorrente do patronímico 

após o rompimento do vínculo conjugal, com negativos reflexos patrimoniais ou 

morais. Assim, é inadmissível deduzir que a ausência de contestação da recorrida 

equivaleria a alguma espécie de aquiescência ou concordância tácita para com a 

pretensão de retorno ao nome de solteira, modificação para a qual se exige, 

indiscutivelmente, a sua manifestação expressa de vontade. 

 

CASO #2 

É possível a penhora de bem de família de condômino, na proporção de sua fração 

ideal, se inexistente patrimônio próprio do condomínio, para responder por dívida 

oriunda de danos a terceiros. 4ª Turma, REsp 1.473.484-RS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, por unanimidade, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018. 

 

Exatamente em função do caráter solidário destas despesas, a execução pode recair 

sobre o próprio imóvel do condômino, sendo possível o afastamento da proteção dada 

ao bem de família, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do 

inadimplente em detrimento dos demais.  
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Assim, o bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de 

condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, 

nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, IV).  

Contudo, urge ser consignada uma ressalva: sempre que for possível a satisfação do 

crédito de outra forma, respeitada a gradação de liquidez prevista no diploma 

processual civil, outros modos de satisfação devem ser preferidos, em homenagem ao 

princípio da menor onerosidade para o executado. 

 

CASO #3 

Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão 

judicial não fundamentada e que não observou o contraditório, proferida no bojo de 

execução por título extrajudicial. 4ª Turma, RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018. 

 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

 

As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da 

efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos 

ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não 

discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 

... para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser 

fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da 

medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de 

configurar-se como sanção processual.  

A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente 

direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, 

sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não 

se justificar em defesa de outro direito fundamental. 

A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de 

quase todas as demais. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na 

apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer 

pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e 

de maneira genérica. 

 

CASO #4 

Cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que determinou a retenção de 

passaporte. 4ª Turma, RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por 

unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018. 

 



 
... no âmbito da seara penal, que as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal 

reconhecem a viabilidade de questionamento da apreensão do passaporte por meio do 

habeas corpus, por entenderem que tal medida limita a liberdade de locomoção, ainda 

que a constatação da ilegalidade, que conduziria à concessão da ordem, no caso 

concreto, não se confirme. 

 

CASO #5 

Não cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que determinou a suspensão 

de Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 4ª Turma, RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018. 

 

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, 

assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento.  

É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 

consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma 

mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de 

sustento.  

É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade 

de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque 

sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas 

inadequação de outra natureza. 

 

 


