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Informativo STJ 635 

SÚMULA N. 618: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação 

ambiental. Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018. 

UM DOS 12 PRECEDENTES 

... "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos 

danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a 

inversão do ônus da prova" 

(STJ, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). (STJ, AgInt no AREsp 

846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2016, DJe 19/10/2016). 

OUTRO... 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que 

o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório. 

(STJ, AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no AREsp 779250/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).  

(STJ, AgInt no AREsp 1090084/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). 
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SÚMULA N. 619: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de 

natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 

Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018. 

UM DOS 10 PRECEDENTES 

"Não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o 

reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa 

irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público 

seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se 

harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da 

supremacia do interesse público" 

(REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 

18/5/2011). (STJ, AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 18/10/2017). 

 

ATENÇÃO MÁXIMA = INFO 594!!! 

É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem 

público dominical. (STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016). 

A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas 

detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 

Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação 

pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que 

venham a lhe dar função social. (STJ). 

 

CASO #1 

É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o 

dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao 

pagamento de custas processuais. CE, EREsp 1.519.445-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 

Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018. 

... na hipótese de o pedido formulado na petição inicial ser julgado improcedente, não 

se pode imaginar que o réu seja compelido a arcar com custas ou despesas de um 

processo para cuja formação não deu causa. 



 
A partir dessa perspectiva que se firmou a compreensão de se tratar de uma injusta 

surpresa para o vencedor do litígio se ver obrigado a arcar com os honorários 

periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido ao pagamento 

de "custas" e não "despesas".  

Ademais, a própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa aponta 

para a indispensável leitura do dispositivo genérico de condenação do sucumbente ao 

pagamento de custas e honorários, como o comando de ressarcimento integral das 

despesas processuais.  

Nesse contexto, é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação 

quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, 

genericamente, ao pagamento de "custas processuais", por ser decorrência lógica do 

princípio da sucumbência. 

 

CASO #2 

A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção 

explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/1973, também pode ser 

excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor 

e de sua família. 

Corte Especial, EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por maioria, 

julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018. 

DIVERGÊNCIA 

1ª e 2ª Turmas: não admitem a penhora das verbas previstas no art. 649, IV, do 

CPC/1973, a não ser no caso de débito alimentar; 

3ª e 4ª Turmas: admitem também a penhora em caso de empréstimo consignado e em 

casos em que a remuneração do devedor comporta penhora parcial sem prejuízo à 

dignidade e subsistência do devedor e de sua família. 

CONFLITO 

proteção à dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de 

vida digno em favor de si e de seus dependentes X direito ao recebimento de tutela 

jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, aos 

direitos materiais.  

Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem 

violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o 

fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.  



 
Dessa forma, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a 

impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente 

necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 

 

CASO #3 

Os direitos do devedor fiduciante sobre imóvel objeto de contrato de alienação 

fiduciária em garantia possuem a proteção da impenhorabilidade do bem de família 

legal. 3ª Turma, REsp 1.677.079-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 

De início, para a aplicação da regra de impenhorabilidade do bem de família, a lei 

exige, em regra, que a propriedade pertença ao casal ou à entidade familiar, pois o 

legislador utilizou o termo "imóvel residencial próprio".  

Por conseguinte, se o imóvel sobre o qual incidiu a constrição pertence a terceiro não 

integrante do grupo familiar, este não pode, em regra, alegar a referida proteção legal. 

Contudo, a doutrina, alicerçada nos propósitos sociais tutelados pela Lei n. 

8.009/1990, afirma que a proteção da impenhorabilidade também visa proteger a 

posse da família sobre o imóvel utilizado para a sua moradia, ainda que não tenha o 

título de propriedade. 

Isso porque não se pode perder de vista que a proteção abrange o imóvel em fase de 

aquisição, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário à habitação 

da entidade familiar.  

Assim, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo 

a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si 

(art. 25, caput, da Lei n. 9.514/1997), deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 

 

CASO #4 

Na ação de cobrança, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os 

que participam do quadro social integram a lide. 3ª Turma, REsp 1.731.464-SP, Rel. 

Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 

Nos termos do art. 601, parágrafo único, do NCPC, na ação de dissolução parcial de 

sociedade limitada, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que 

participam do quadro social integram a lide.  

Assim, da mesma forma, não há motivo para reconhecer o litisconsórcio passivo na 

hipótese de simples cobrança de valores quando todos os sócios foram citados. Por 

conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do sócio ou necessidade de 



 
litisconsórcio passivo necessário com a sociedade, tendo em conta que, se todos os 

sócios já integram a lide, consideram-se representados os interesses da sociedade 

empresária.  

+ não houve prejuízo concreto (instrumentalidade das formas = pas de nullité sans 

grief, arts. 282 e 283, ambos do NCPC). 

 

CASO #5 

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em 

processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de 

recurso na Lei n. 11.101/2005 (LREF). 

4ª Turma, REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 25/09/2018, DJe 19/10/2018. 

Inicialmente, a Lei de Recuperação Judicial e Falência - LREF estabeleceu, em seu 

art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral, 

incidindo tão somente de forma subsidiária e desde que se constate evidente 

compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial. 

Apesar da taxatividade, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de interpretação 

extensiva ou analógica das hipóteses dispostas no rol do agravo de instrumento. 

Deveras, nas interlocutórias sem previsão específica de recurso incidirá o parágrafo 

único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características 

próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do 

dispositivo - qual seja, falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no 

momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos 

provimentos judiciais. 

De fato, a recuperação judicial não é procedimento linearmente disposto, importa um 

somatório de decisões com o objetivo de viabilizar a reestruturação da empresa - 

tendo como norte a superação do estado de crise -, que, por consectário lógico, devem 

ser de rápida solução, inclusive por sua influência no conteúdo de atos subsequentes e 

na conclusão do plano. ... Assim, há clara incompatibilidade do novo regime de 

preclusão previsto no novel diploma processual com o sistema recursal da recuperação 

judicial, haja vista que a incidência do regime de impugnação diferida das 

interlocutórias, apenas em apelação, tornaria sem utilidade o recurso, pois seu 

cabimento ocorreria apenas quando do exaurimento do procedimento. 


