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RESUMO 

 

ANDRADE, Leda Maria de. O sistema brasileiro de precedentes judiciais e as 

circunstâncias fáticas dos enunciados: análise das súmulas do Superior Tribunal de 

Justiça. 2020. 106 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.  

 

 

A presente dissertação de mestrado aborda a importância das circunstâncias fáticas do caso 

concreto na delimitação da ratio decidendi de um precedente. O principal objetivo da 

pesquisa é identificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao editar suas súmulas, tem se 

atentado às circunstâncias fáticas de seus precedentes, tal qual estabelece o § 2º, do art. 926 

do Código de Processo Civil. Os dois primeiros capítulos consistem em uma revisão 

bibliográfica. No primeiro, utilizando-se dos métodos histórico, comparativo e dedutivo, são 

expostas as origens históricas das duas grandes famílias do direito ocidental – Civil Law e 

Common Law. No segundo, também se utilizando do método dedutivo, analisa-se as 

peculiaridades do sistema de precedentes brasileiro introduzido pelo novo Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015). Por fim, o terceiro capítulo consiste em uma pesquisa empírica 

em que, através do método indutivo, é feita a leitura do inteiro teor dos acórdãos do Superior 

Tribunal de Justiça que serviram como precedentes para a edição de suas súmulas, buscando 

com isso constatar se o enunciado abrangeu as circunstâncias fáticas dos casos concretos. Ao 

final, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não tem observado adequadamente o 

comando legal, necessitando repensar a forma como redige suas súmulas para garantir a 

coerência e integridade do seu sistema de precedentes. 

 

 

Palavras-chave: Common Law. Precedentes judiciais. Circunstâncias fáticas. Ratio 

decidendi. Súmula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANDRADE, Leda Maria de. The Brazilian system of legal precedents and the factual 

circumstances of the assertions: analysis of the statements of the Superior Court of 

Justice. 2020. 106 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

 

The present master's thesis addresses the importance of the factual circumstances of the 

concrete case in delimiting the ratio decidendi of a precedent. The main objective of the 

research is to identify if the Superior Court of Justice, when editing its statements, has been 

paying attention to the factual circumstances of its precedents, as established in § 2, of art. 

926 of the Civil Procedure Code. The first two chapters consist of a bibliographic review. In 

the first one, using the historical, comparative and deductive methods, the historical origins of 

the two great families of Western law - Civil Law and Common Law - are exposed. In the 

second one, also using the deductive method, the peculiarities of the Brazilian precedent 

system introduced by the new Civil Procedure Code (Law No. 13.105 / 2015) are analyzed. 

Finally, the third chapter consists of an empirical research in which, through the inductive 

method, the entire content of the Superior Court of Justice judgments, that served as 

precedents for the edition of its statements is read, thus seeking to determine if the assertion 

covered the factual circumstances of the concrete cases. After all, it turns out that the Superior 

Court of Justice has not properly observed the legal command, needing to rethink the way its 

statements are written to ensure consistency and integrity of its precedent system.  

 

 

Key-words: Common Law. Legal precedents. Factual circumstances. Ratio decidendi. 

Statement. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Poder Judiciário brasileiro é objeto de várias críticas por parte de seus operadores 

e jurisdicionados. A prolação de decisões diferentes para casos similares e a morosidade do 

sistema são algumas dessas críticas, por violarem as garantias constitucionais da isonomia e 

da duração razoável do processo (art. 5º, caput e LXXVIII da Constituição Federal).  

Com vistas a solucionar ou ao menos minimizar esses problemas é que a exposição 

de motivos do novo Código de Processo Civil justifica a importação do sistema de 

precedentes judiciais, técnica de formação de normas jurídicas comum em países de tradição 

Common Law. 

 Se a adoção dos precedentes judiciais irá solucionar os problemas do Poder 

Judiciário brasileiro só o tempo dirá. Mas, a partir da sua inserção no ordenamento jurídico 

pátrio surge a necessidade de conhecer suas características e técnicas a fim de aperfeiçoá-lo, 

bem como aplicá-lo corretamente.  

Tradicionalmente, o sistema jurídico Romano-Germânico ou Civil Law, ao qual o 

Brasil pertence, é conhecido por ter como fonte primária do direito a lei, seguido de fontes 

secundárias como o costume, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais (VIEIRA, 

2007, p. 62-72). Assim sendo, como regra, nesse sistema o juiz assume uma postura passiva 

frente à legislação – “jude bouche de la loi” (MARINONI, 2016, p. 45-50).  

Em contrapartida, no sistema jurídico Anglo-Americano ou Common Law, as fontes 

primárias do direito são a jurisprudência e a lei, seguidas das fontes secundárias como o 

costume, a doutrina e os princípios gerais. Cumpre assinalar que, ao contrário do que 

normalmente se propala, a jurisprudência nesse sistema jurídico não está acima da lei, mas ao 

seu lado (VIEIRA, 2007, p. 134-143). Aqui o juiz é peça fundamental na elaboração das 

normas jurídicas – “judge make law” (MARINONI, 2016, p. 44-45), tanto quanto ou até mais 

que o legislador.  

Partindo do estudo do direito comparado surgem os primeiros questionamentos 

acerca do sistema de precedentes adotado pelo Brasil. Em um primeiro momento nota-se uma 

grande diferença com relação à construção da teoria dos precedentes no Brasil.  

Os precedentes no sistema da Common Law são fruto de evolução histórica, política 

e filosófica, não existindo regra escrita determinando sua obrigatoriedade. Uma decisão se 

impõe como precedente em razão da força de seus fundamentos determinantes (ratio 

decidendi). Nesse sistema, “quem diz que uma decisão judicial é precedente é o juiz do caso 
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seguinte” (CÂMARA, 2015, p. 437), e não a lei, como ocorre no Brasil com o rol do art. 927 

do CPC.  

E, em um segundo momento, nota-se que o operador do direito no Brasil não está 

preparado para trabalhar com o verdadeiro sistema de precedentes. O apego aos pequenos 

enunciados de súmulas dificulta que ele aprenda a trabalhar, por exemplo, com a analogia, 

que demanda um esforço interpretativo/argumentativo muito maior do que a simples 

subsunção do fato à norma.  

Além do que, no Brasil, há uma tendência a reduzir o entendimento debatido nos 

acórdãos à pequenos enunciados, como as súmulas. Os países pertencentes à família da 

Common Law não conhecem nada parecido com os enunciados de súmulas, para eles, o 

precedente é constituído pelo inteiro teor da decisão (TARUFO, 2011, p. 143), ou seja, pelas 

três partes que compõem as sentenças e acórdãos, quais sejam: relatório, fundamentação e 

dispositivo. 

Isto, provavelmente, se dá em razão da tradição Civil Law herdada pelo Brasil, do 

apego que o operador do direito tem em relação a textos normativos e a métodos dedutivos. 

Mas os precedentes, tal qual concebidos pelo sistema da Common Law, caminham na direção 

contrária, valorizando a experiência histórica, fazendo uso da analogia e de métodos 

indutivos. 

Aparentemente, o Brasil criou algo novo, porém, intitulou-o como “precedente”. 

Estas distorções na construção e na aplicação do sistema de precedentes podem 

acabar por trazer mais prejuízos aos jurisdicionados, na medida em que a má aplicação da 

teoria dos precedentes tende a ferir outras garantias constitucionais, como o acesso à justiça, o 

devido processo legal, contraditório, ampla defesa, decisão fundamentada, entre outros (arts. 

5º, XXV, LIV, LV e 93, IX da Constituição Federal).  

Com essas considerações em mente, o presente trabalho, em seus dois primeiros 

capítulos, consistentes em uma revisão bibliográfica, buscarão apresentar o contexto histórico 

em que surgiram, bem como quais são as características que diferenciam as duas grandes 

famílias do direito ocidental: Civil Law e Common Law (Capítulo I). E na sequência, analisar 

as peculiaridades do sistema de precedentes brasileiro introduzido pelo novo Código de 

Processo Civil (Capítulo II). Serão utilizados os métodos histórico, comparativo e dedutivo de 

pesquisa.  

A segunda parte do trabalho consiste em uma pesquisa empírica com análise 

documental e utilização do método indutivo. Assim, será feita análise dos acórdãos do 

Superior Tribunal de Justiça que serviram como precedentes para a edição das súmulas em 
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matéria de direito privado (oriundas da 2º Seção do STJ), após a entrada em vigor do novo 

CPC (editadas a partir de 18 de março de 2016) à luz do que dispõe o § 2º do art. 926, 

segundo o qual: “ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias 

fáticas dos precedentes que motivaram sua decisão”. Após a análise dos acórdãos, em sendo o 

caso, será proposta uma nova redação para o enunciado de súmula em questão de forma a 

garantir maior coerência e integridade ao sistema de precedentes. 
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CAPÍTULO I – AS DUAS GRANDES FAMÍLIAS DO DIREITO OCIDENTAL: CIVIL 

LAW E COMMON LAW 

 

Cada país do mundo possui o seu próprio sistema jurídico, responsável por 

solucionar os conflitos que, inevitavelmente, surgem da convivência em sociedade. E cada 

sistema jurídico possui características e particularidades que o tornam único e diferente de 

todos os demais. 

Contudo, é comum que alguns países, por razões históricas, compartilhem certas 

características entre os seus sistemas jurídicos. Quando isso ocorre diz-se que pertencem à 

mesma família de direito. 

O presente capítulo explicará como se formaram e quais são as principais 

características das duas grandes famílias do direito ocidental, Civil Law e Common Law. 

Importante ressaltar que além dessas existem outras famílias de direito (como a dos direitos 

socialistas, do direito muçulmano, do direito chinês, do direito africano, etc.), contudo, não 

serão objeto de estudo em razão do fim proposto neste trabalho. 

 

1.1. O desenvolvimento histórico da Civil Law 

 

A maioria dos países da Europa Continental, bem como as nações que foram por eles 

colonizadas – a exemplo do Brasil – pertencem à família da Civil Law, também chamada de 

Romano-Germânica ou Romanística. O que todos esses países têm em comum é a influência 

do direito romano na construção de seus sistemas jurídicos, bem como a primazia da lei sobre 

as demais fontes de direito, a estrita separação dos poderes do Estado (Executivo, Legislativo 

e Judiciário) e o emprego do método dedutivo de raciocínio. 

Do ponto de vista científico é somente a partir do século XIII que se pode falar na 

existência de um sistema jurídico propriamente dito, contudo sua construção se deu ao longo 

do tempo e suas origens remetem à antiga civilização romana. 

A Roma Antiga é dividida pelos historiadores em quatro diferentes fases, de acordo 

com as formas de governo então vigentes. A primeira delas, que se inicia com sua fundação 

em 753 a.C. e vai até 509 a.C., é a fase Monárquica ou da Realeza, quando Roma foi 

governada por reis. Em seguida, de 509 a.C. à 27 a.C. Roma foi uma República. Em 27 a.C., 

Augustus se tornou o primeiro imperador do Império Romano, dando início à chamada fase 

do Alto Império, período de grande expansão da influência romana que durou até 284 d.C., 
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quando então começa a quarta e última fase conhecida como Baixo Império, onde o Império 

Romano entra em declínio (VIEIRA, 2007, p. 23-28). 

Em 395 d.C. o Império Romano se divide em ocidental e oriental. E em 476 d.C., 

com a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro, líder de um dos povos germânicos, chega 

ao fim o Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente, também conhecido 

como Império Bizantino, resistiu por quase um milênio, conhecendo o seu fim somente com a 

conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 (LOSANO, 1982, p. 58). 

Da fundação de Roma até a queda do Império são quase dois milênios de história, 

período em que o direito romano passou por constantes modificações. A seguir, de forma 

muito breve, serão abordados alguns de seus momentos mais importantes. 

No início da civilização romana ocorreu, como em toda sociedade primitiva, uma 

mistura entre direito e religião. Os sacerdotes (pontífices), que detinham todo o conhecimento, 

eram responsáveis pela atividade jurídica, em que predominava o uso dos costumes. É nesse 

período, conhecido como arcaico, que foi promulgada a famosa Lei das XII Tábuas 

(LOSANO, 1982, p. 53-56). 

Passando para a fase Republicana, ainda eram poucas as leis escritas e de aplicação 

geral “o direito romano destacava-se por seu caráter prático, casuístico e problemático: as 

soluções iam sendo encontradas, caso a caso, a partir do exame das demandas concretas, e 

inspiravam decisões futuras” (MELLO, 2008, p. 41). Esse período ficou conhecido como da 

jurisprudência clássica romana (LOSANO, 1982, p. 53).  

Entre as diversas fontes de direito desse período merecem destaque os editos dos 

magistrados (magistratum edicta) e as opiniões dos jurisprudentes (interpretatio). 

 

Os magistrados da época assumiam a magistratura depois de um processo eleitoral 

em que se tornavam „praetor‟. Não tinham a função de julgar (como a quem têm os 

magistrados, atualmente), mas a de organizar os processos que eram confiados aos 

jurados. Ao assumir o cargo, o praetor apresentava um conjunto de declarações, 

chamadas de editos – magistratum edicta. Nestes, indicavam os casos em que seria 

usado o imperium, bem como as diretrizes que dariam às partes para o 

processamento dos seus direitos. Os editos dos magistrados tornaram-se bastante 

populares, assumindo o papel de fonte do Direito Romano, recebendo a 

denominação de direito pretoriano, ou jus honorum (VIEIRA, 2007, p. 25). 

 

Aqueles que se propunham a estudar o direito eram chamados de jurisprudentes ou 

jurisconsultos. 

 

Os jurisprudentes tinham a função de interpretar as leis e preencher-lhes as lacunas. 

A interpretatio – obra de seu trabalho – consistia também em uma fonte de direito 

na Roma republicana. Surgiu daí o termo jurisprudência – as interpretação feitas 
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pelos jurisprudentes que, àquela época, aproximavam-se muito mais do que 

conhecemos hoje por „doutrina‟ do que do moderno sentido dado à palavra 

„jurisprudência‟. Não possuía, em si, força obrigatória, mas tinha enorme força de 

persuasão (VIEIRA, 2007, p. 24-25). 

 

Com o advento do Império começam a surgir “diversas obras de consolidação da 

jurisprudência clássica, que possibilitam a passagem de uma principiologia problemática e 

casuística para a utilização da norma abstrata de cunho normativo” (MELLO, 2008, p. 41-42). 

Aqui começa a história da concentração das fontes do direito e da tentativa de sua 

sistematização, características pelas quais o direito romano ficará conhecido e, 

consequentemente, a Civil Law. 

De modo que, o que se entende atualmente por direito romano são as compilações 

feitas pelo imperador bizantino Justiniano no século VI d.C., o chamado Corpus Iuris Civilis. 

 

Aproximadamente em 530 d.C., o Imperador Justiniano promove a realização de um 

grande trabalho de recopilação, abrangendo as obras dos juristas clássicos (Digesto 

ou Pandectas), a legislação imperial de seus antecessores (Codex), um manual de 

introdução (Institutas) e uma reunião póstuma da legislação promulgada pelo 

próprio Justiniano (Novellae), conjunto de livros que receberá o nome de Corpus 

Iuris Civilis e que constituirá a memória medieval e moderna do direito romano 

(MELLO, 2008, p. 42). 

 

Com a invasão dos povos bárbaros e consequente queda do Império Romano do 

Ocidente inicia-se a Idade Média, período histórico em que a Europa Continental conviveu 

com um pluralismo de ordens jurídicas.  

O direito romano, representado pelo Corpus Iuris Civilis, passa a ser visto como um 

direito erudito, complexo e refinado, e que vai aos poucos sendo modificado e substituído, de 

fato, por um direito vulgar, aplicado de forma espontânea pela população e de alcance local 

(DAVID, 2002, p. 37-39). Esse direito vulgar sofre a influência do direito dos povos bárbaros 

(principalmente das tribos germânicas) tido como um direito primitivo (VIEIRA, 2007, p. 33). 

 

Paralelamente, a Igreja, que adquirira grande importância nesta ocasião, em razão do 

vazio político da sociedade medieval, e que buscava libertar-se do poder secular, 

investiu no desenvolvimento do direito canônico, recorrendo, para tal, aos 

manuscritos de Roma conservados nas bibliotecas de seus mosteiros, e absorvendo a 

principiologia ali revelada. Estes fatos contribuíram para evitar o completo ocaso do 

direito romano até o século XII (MELLO, 2008, p. 42). 

 

Nas palavras de René David, “o reinado do direito cessou” (2002, p. 39) durante a 

Alta Idade Média, e só retornou a partir do século XIII com o renascimento dos estudos do 
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direito romano pelas universidades da Itália, quando então se diz que “o direito romano é 

academizado” (VIEIRA, 2007, p. 35). 

 

Os governantes das cidades italianas desenvolveram o hábito de enviar para os 

jurisconsultos das universidades questões jurídicas que não tinham solução dentro 

dos seus direitos locais. Os jurisconsultos das universidades respondiam às questões 

jurídicas com base em seus estudos do Corpus Iuris Civilis. Quando não podiam, 

assim, encontrar a resposta que melhor se adequasse à situação concreta, eles 

emitiam suas próprias opiniões a respeito de que direito aplicar, de acordo com os 

princípios gerais do Direito Civil Romano (VIEIRA, 2007, p. 39). 

 

A partir de então, o direito romano tornou-se o ius commune – direito comum – da 

Europa Continental, fornecendo aos juristas vocabulário e métodos, bem como orientando-os 

na procura de soluções de justiça (DAVID, 2002, p. 45-46). Suas técnicas de interpretação 

jurídica e seus textos escritos, quando não eram amplamente adotados, serviam de fonte 

secundária para interpretações analógicas do direito. 

Nos séculos que se seguem, o direito romano será estudado e debatido por diferentes 

escolas.  

Primeiramente, a escola dos glosadores
1
, no século XIII, procurou explicar o sentido 

originário das leis romanas. Posteriormente, no século XIV, a escola dos pós-glossadores 

procurou adaptá-lo à sociedade de seu tempo, desenvolvendo direitos inteiramente novos, 

como o direito comercial (DAVID, 2002, p. 44-45).  

No final do século XV o direito romano começou a receber fortes críticas, 

influenciadas pelo crescente sentimento nacionalista que se instaurava pela Europa. O Corpus 

Iuris Civilis, até então considerado um texto sagrado para o direito, passa a ser visto como 

direito estrangeiro, abrindo caminho para o desenvolvimento de direitos nacionais (VIEIRA, 

2007, p. 42-43). 

Na sequência, entre os séculos XVII e XVIII, triunfa nas universidades uma nova 

escola, dita do direito natural que, iluminada pela razão humana, eleva o estudo do direito a 

um alto grau de sistematização, que preparará o caminho para a codificação (DAVID, 2002, 

p. 46-48). 

O fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea que ainda está em curso, 

são marcados pela Revolução Francesa de 1789. É a partir dela que a família do direito 

Romano-Germânico entrará na era das grandes codificações.  

                                                           
1
 “Chamavam-se glosadores aqueles que produziam as glosas (notas) sobre a legislação justiniana” (VIEIRA, 

2007, p. 56). 
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A Revolução Francesa foi um movimento social e político que transformou 

profundamente a França. Sob o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, a burguesia 

revoltou-se contra a monarquia absolutista e, com o apoio popular, tomou o poder, pondo fim 

aos privilégios da nobreza e do clero e livrando-se das instituições feudais do Antigo Regime. 

Antes da revolução, os juízes franceses faziam parte da nobreza, e como forma de 

perpetuar seus privilégios, negavam-se a aplicar a legislação que era contrária aos interesses 

da classe então dominante, e interpretavam a lei de modo a manter o status quo, ou seja, não 

havia isenção para julgar (MARINONI, 2016, p. 45). 

Com a revolução, e apoiando-se nas ideias de Montesquieu, surgiu a necessidade de 

se impor uma clara distinção entre as funções do Legislativo e do Judiciário. Assim, o poder 

de criar o direito foi conferido exclusivamente ao Legislativo, ao passo que ao Judiciário 

coube a mera função de declarar a lei aplicável ao caso concreto. Ao assumir essa postura 

passiva frente à legislação, os juízes da família Civil Law passaram a ser chamados de jude 

bouche de la loi, ou juiz boca-de-lei (MARINONI, 2016, p. 44-47).  

A sociedade francesa pós-revolução clamava por leis mais claras e escritas, para que 

todo e qualquer cidadão pudesse tomar conhecimento dos seus direitos e deveres. Assim, em 

1804, Napoleão Bonaparte, promulga o Code Civil francês, também chamado de Código 

Napoleão, considerado por muitos a obra-prima do positivismo jurídico
2
. O Code Civil era 

imposto a todas as nações conquistadas por Napoleão, motivo pelo qual a tendência à 

codificação se espalhou pela Europa (VIEIRA, 2007, p. 46-50).  

Nesse contexto surge a chamada escola da exegese, que como o próprio nome 

sugere, limita a função do intérprete a apenas declarar o sentido do direito expresso na lei. O 

mais conhecido adepto dessa escola foi Kelsen, cuja notória teoria pura do direito, pregava a 

existência de um sistema fechado, escalonado e hierárquico de normas positivas (TUCCI, 

2004, p. 198-199). 

Com a criação dos códigos conferiu-se absoluta primazia à lei, elevada à categoria de 

fonte primária do direito. É por essa razão que os países pertencentes à família Civil Law 

ficaram conhecidos como “países de direito escrito” (DAVID, 2002, p. 111), porém, como se 

verá na sequência, essa não é a única fonte de direito da Civil Law. 

Quase um século depois do Code Civil francês, em 1900, na Alemanha, é 

promulgado outro grande código, o Burgerlichesgesetzbuch, mais conhecido como BGB, 

considerado a mais completa codificação civil moderna, e que serviu de inspiração para a 

                                                           
2
 O positivismo jurídico “nega a existência de outro direito além do direito positivo (ius positum), em vigor na 

sociedade por determinação humana” (TUCCI, 2004, p. 198). 
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elaboração de códigos em diversos países, entre eles o Brasil, a exemplo do Código Civil de 

1916 (VIEIRA, 2007, p. 50-53). 

Em regra, os códigos da Civil Law são redigidos de maneira ampla e aberta, de modo 

a abranger uma série de situações. De forma que o raciocínio do operador do direito nessa 

família é eminentemente dedutivo, partindo da regra geral para o caso concreto, método 

também conhecido como silogismo (SOARES, 1999, p. 27-28). 

A tradição do direito romano-germânico não ficou restrita apenas à Europa, ela se 

estendeu para além dos oceanos. As antigas colônias de Portugal e Espanha, situadas em sua 

grande maioria nas Américas Central e do Sul, e em algumas partes do continente africano e 

da Ásia, herdaram essa tradição e a mantiveram viva mesmo após a sua independência 

(LOSANO, 1982, p. 152-155), ajudando a torná-lo um dos maiores sistemas jurídicos do 

planeta. 

 

1.1.1. Fontes do direito na Civil Law 

 

Conforme restou exposto acima, nos países da família Civil Law a lei escrita e 

elaborada pelo Poder Legislativo é a fonte primária de seu direito.  

Por sua vez, a lei consiste em um comando normativo geral e abstrato, o qual busca 

abarcar uma variedade de casos futuros, cabendo ao seu intérprete, através de um método 

dedutivo, encontrar na lei a solução para o caso concreto (MELLO, 2008, p. 46-47).  

Contudo, conforme adverte René David: 

 

O legislador pode e deve contribuir para nos revelar o que é o direito, mas o direito 

é, em si, algo diferente da lei. Ele não se confunde com o arbítrio do legislador [...]. 

A lei tornou-se o elemento principal para o conhecimento do direito, mas ela não 

exclui outros elementos e apenas adquire sentido em conjugação com eles (2002, p. 

115). 

 

De forma que existem outras fontes de direito, chamadas de secundárias, que dão 

completude ao sistema jurídico da Civil Law, são elas: a doutrina, o costume, os princípios 

gerais do direito e a jurisprudência.  

A doutrina, conforme restou demonstrado no subitem anterior, foi fonte fundamental 

do direito da família Civil Law entre os séculos XIII e XIX, entendida como obra dos 

jurisprudentes ou jurisconsultos das universidades. Foi somente com o advento da 

codificação, que a lei substituiu o primado da doutrina. Atualmente, a doutrina é responsável 
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pela criação do vocabulário jurídico, dos métodos de interpretação da lei, além de exercer 

grande influência sob o legislador (DAVID, 2002, p. 163-164). 

Já o costume, segundo lição do professor Vicente Ráo, “é a regra de conduta criada 

espontaneamente pela consciência comum do povo, que a observa por modo constante e 

uniforme e sob a convicção de corresponder a uma necessidade jurídica” (2013, p. 271). 

De todas as fontes secundárias, os princípios gerais são os responsáveis por colocar 

em evidência a subordinação do direito aos imperativos da justiça (DAVID, 2002, p. 167). 

São eles que conferem ao ordenamento jurídico uma unidade e um fundamento ético, além de 

auxiliar na solução de conflitos entre normas e na sua interpretação (MELLO, 2008, p. 47).  

Por fim, a jurisprudência como fonte do direito na família Civil Law vem ganhando 

grande destaque. Tradicionalmente, o lugar atribuído às decisões judiciais nessa família é 

secundário, sendo essa uma das principais diferenças com a família Common Law. 

Conforme foi trazido anteriormente, a partir da Revolução Francesa ocorreu um 

movimento de submissão dos juízes ao texto da lei, sob o fundamento de que assim estariam 

garantidas à segurança jurídica e a isonomia (MARINONI, 2016, p. 52-54).  

Ocorre que, com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de uniformizar a 

interpretação das decisões judicias para se garantir, justamente, segurança jurídica
3
 e 

isonomia
4
, aproximando a Civil Law do sistema de precedentes da Common Law.  

Essa aproximação entre as duas famílias, especialmente no caso brasileiro e a partir 

da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, será melhor exposta no próximo 

capítulo. 

 

1.2 O desenvolvimento histórico da Common Law
5
 

 

A família da Common Law, também chamada de Anglo-Americana, surgiu na 

Inglaterra pela ação de suas Cortes Reais e se espalhou por suas colônias. 

                                                           
3
 “A segurança jurídica fica comprometida com a brusca e integral alteração do entendimento dos tribunais sobre 

questões de direito.” SENADO FEDERAL. Exposição de motivos do Código de Processo Civil – Lei nº. 

13.105/2015. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf >. 

Acesso em 01.ago.2020. 
4
 “Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a isonomia. Essa relação de 

causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de 

decidir com base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.” Ibid. 
5
 Antes de iniciar o seu estudo, cumpre fazer uma pequena observação quando ao emprego que se fará dos 

termos “Common Law” – em letras maiúsculas, e “common law” – em letras minúsculas.  O primeiro refere-se à 

família do direito Common Law, o segundo ao conjunto de precedentes vinculantes das Cortes de Justiça. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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Mais do que na Civil Law, o estudo do direito inglês está profundamente marcado 

por sua história. Os common lawyers, inclusive, orgulham-se da continuidade histórica do seu 

direito. Assim, para entender como se deu o seu desenvolvimento, far-se-á uma análise de 

acordo com quatro períodos históricos. 

O primeiro deles, conhecido como período anglo-saxônico, é o anterior à conquista 

normanda de 1066. O segundo período, que vai de 1066 a 1485, é conhecido como o da 

formação do sistema da common law. Na sequência, entre 1485 a 1832, tem-se o 

desenvolvimento da equity, um sistema complementar à rígida common law. O quarto e 

último período, que se inicia em 1832 e que ainda está em curso, é o chamado período 

moderno, em que a Common Law passará por um maior desenvolvimento de suas leis escritas 

(DAVID, 2002, p. 356). 

Apesar de também ter estado sob o domínio do Império Romano, o direito romano 

não deixou muitos vestígios na Inglaterra. De forma que, a história do direito inglês inicia-se 

com as invasões dos povos bárbaros, principalmente anglos e saxões, que ocorreram a partir 

do século V (PLUCKNETT, 1956, p. 6-7). O direito da época anglo-saxônica é pouco 

conhecido. Nesse período a organização da sociedade era eminentemente tribal, e o direito 

estava fragmentado em diversos costumes locais (MELLO, 2008, p. 14). 

Em 1066 a Inglaterra é conquistada pelos normandos, liderados por Guilherme, o 

Conquistador. Os normandos iniciaram um processo de unificação política das diversas tribos 

então existentes e também do direito, o qual recebeu o nome de “direito comum” – common 

law (LOSANO, 1982, p. 166-168).  

Inicia-se o período de elaboração da common law por obra exclusiva das Cortes 

Reais, também conhecidas como Tribunais de Westminster. No início da conquista normanda 

o rei só tomava conhecimento de um litígio em casos excepcionais, a Curia Regis era a corte 

das grandes causas e se limitava a três tipos de demandas: questões relacionadas às finanças 

reais (Tribunal de Apelação ou Exchequer), posse e propriedade de bens imóveis (Tribunal de 

Pleitos Comuns ou Common Pleas) e graves questões criminais (Tribunal do Banco do Rei ou 

King’s Bench). Todos os demais litígios eram resolvidos fora das Cortes Reais, ora pelas 

jurisdições dos senhores feudais, ora pelas jurisdições eclesiásticas (DAVID, 2002, p. 359-

361). 

Na tentativa de organizar e estabelecer certos princípios ao direito praticado nas 

Cortes Reais dois importantes livros são publicados, ambos foram escritos por juízes e 

ficaram conhecidos por seus respectivos nomes. O primeiro, Glanvill, data de 1187, e 

consistia em comentários sobre as diferentes petições e modelos de documentos jurídicos que 
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existiam, ou seja, versava, basicamente, sobre Direito Processual Civil. Em 1250, outro livro 

é publicado, Bracton, que consistia em comentários de cópias inteiras de um processo – da 

petição inicial à sentença e recursos. Num primeiro momento, seus comentários tinham uma 

função meramente exemplificativa; posteriormente, passou a tecer algumas críticas, opondo-

se ou elogiando as peças processuais. Contudo, seus comentários jamais discutiam a 

autoridade dos casos (se eram precedentes vinculantes para casos futuros), seu objetivo era 

apenas influenciar os julgadores a adotarem procedimentos mais corretos (VIEIRA, 2007, p. 

109-112). Nesse início do desenvolvimento da common law a invocação de precedentes por 

juízes se dava com o intuito de simples ilustração ou explicação (MITIDIERO, 2017b, p. 28). 

Aqui já é possível notar uma importante característica do direito inglês, que o 

diferencia do direito romano-germânico: o prestígio dado ao direito processual. Isso ocorreu 

em razão do rigor formalista exigido para se ter acesso às Cortes Reais, o qual era limitado a 

um número restrito de writs, conforme explica Mario G. Losano: 

 

Originariamente, […] el rey era libre de configurar los writs como mejor le 

parecería. De este modo, sin embargo, muchos litigios venían sustraídos a los 

tribunales feudales y confiados a los reales: por eso los feudatarios, en un momento 

de predominio sobre la corte central, obligaron a Enrique III a dictar las Provisions 

of Oxford (1258) que bloqueaban los tipos de writs a los existentes antes de 1258. 

[...] 

Gracias a las Provisions of Oxford, durante una treintena de años el common law no 

sufrió evoluciones, pero bien pronto la situación se reveló insostenible. Eduardo I 

trató de poner remedio en 1285 al endurecimiento del common law dictando el 

Statute of Westminster II, que representaba una solución de compromiso entre las 

peticiones de los feudatarios y la libertad de writs anterior a 1258: en él se admitía 

en realidad que podían concederse nuevos writs, pero solamente para afrontar 

pretensiones análogas a las ya existentes antes de las Provisions of Oxford. Al pasar 

a la historia del derecho inglés con el nombre de « in consimili casu », esta decisión 

volvió a poner en movimiento el proceso evolutivo del common law, aunque según 

esquemas más conservadores (1982, p. 170-171). 

 

Com o passar do tempo, a competência das Cortes Reais para conhecer outras 

espécies de litígios foi sendo cada vez mais ampliada. De modo que, ao final da Idade Média, 

elas serão as únicas na administração da justiça na Inglaterra. 

A crescente expansão da competência das Cortes Reais, fez com que aumentasse a 

necessidade de se conhecer os processos que ali tramitavam. Assim, influenciados pelo 

método de Bracton, surgiram os chamados Livros do Ano (The Year Books), escritos entre 

1272 a 1535. Consistiam, basicamente, em anotações feitas por estudantes acerca das razões 

apresentadas pelas partes e das discussões tidas durante o julgamento. Também estipulavam, 

de forma rígida, a linguagem e os diferentes ritos a serem seguidos para se conseguir um 

pronunciamento das Cortes. Em suma, eram usados pelos advogados como guias de processo 
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e procedimento (VIEIRA, 2007, p. 112-114). Apesar de ainda não gozarem de caráter 

vinculante, os casos ali relatados passaram a ter uma função persuasiva (MITIDIERO, 2017b, 

p. 31), e eram, em alguma medida, respeitados pelas Cortes Reais (CRAMER, 2016, p. 18).  

Ao julgar um caso novo, o juiz fazia referência à solução dada em um caso concreto 

com idênticas ou semelhantes circunstâncias de fato. De forma que, seja por questão de 

deferência, seja em razão da isonomia ou até mesmo pura praticidade, o julgador preferia 

privilegiar a interpretação empregada pelo seu antecessor, proferindo uma decisão análoga 

àquela outrora exarada. Ou seja, era o juiz do caso seguinte que definia qual decisão judicial 

seria considerada como precedente. 

Essa característica levou Ronald Dworkin a comparar o sistema de precedentes 

inglês à um romance em cadeia:  

 

[...] um grupo de romancistas escreve um romance em série; cada romancista da 

cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo capítulo, que é 

então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por diante. Cada 

um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o 

romance em elaboração [...] (2014, p. 276). 

 

Do mesmo modo é o papel do juiz inglês: 

 

Ele sabe que outros juízes decidiram casos que, apesar de não exatamente iguais ao 

seu, tratam de problemas afins; deve considerar as decisões deles como parte de uma 

longa história que ele tem de interpretar e continuar, de acordo com suas opiniões 

sobre o melhor andamento a ser dado à história em questão (2014, p. 286).  

 

Por outro lado, com o paulatino desaparecimento das jurisdições feudais e 

eclesiásticas, caso a demanda apresentada às Cortes Reais não fosse aceita ou a solução por 

elas apresentada não fosse justa, restava à parte a possibilidade de um recurso direto ao rei, 

fonte de toda a justiça. Esse recurso passava antes pelo Chanceler que, caso o julgasse 

oportuno, transmitia-o ao rei para decisão. No final do século XV, diante do aumento da 

procura por essa prerrogativa real, o rei acaba por delegar as funções de decisão ao Chanceler, 

tornando-o uma espécie de juiz autônomo (DAVID, 2002, p. 370-371).  

Ao contrário do rigor formalista das Cortes Reais, as decisões proferidas pelo 

Chanceler eram tomadas com base na equidade do caso particular, razão pela qual a sua 

jurisdição ficou conhecida como equity (LOSANO, 1982, p. 172). “A essência do direito 

desenvolvido pela equidade traduzia-se no fato de não estar subordinado a regras de 

procedimento e, sem qualquer formalismo, tratar as pessoas de forma igualitária” (VIEIRA, 

2007, p. 145).  
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Contudo, essa ausência de rigor procedimental não durou muito. Com o aumento da 

procura pela jurisdição do Chanceler, foram estabelecidos certos procedimentos a serem 

seguidos pelos litigantes. E, tal como ocorria nas Cortes Reais, as decisões tomadas pelo 

Chanceler também passaram a ser relatadas e, consequentemente, um sistema de precedentes 

se desenvolveu (VIEIRA, 2007, p. 146). 

Assim, durante algum tempo a Inglaterra conviveu com dois sistemas jurídicos: a 

common law obra dos Tribunais de Westminster, e a equity elaborada pelo Tribunal da 

Chancelaria. Até que, em 1873-1875, com a promulgação dos Judicature Acts, unificaram-se 

as duas jurisdições e extinguiram-se todos os tribunais até então existentes, criando-se um 

novo tribunal superior único, a Supreme Court of Judicature, composto por três organizações: 

o High Court of Justice, o Crown Court e o Court of Appeal. E, em casos excepcionais, a 

Supreme Court of Judicature poderia sofrer o controle do Parlamento
6
, através da House of 

Lords (DAVID, 2002, p. 417-419). 

É a partir de todo esse contexto histórico, que surgem as condições para que o 

precedente adquira força vinculante. Organizadas as cortes de forma hierárquica, os relatórios 

de casos adquirindo um caráter semioficial
7
 e havendo uma crescente mobilização social por 

segurança jurídica, o caráter meramente persuasivo do precedente começou a ser questionado. 

O caso London Tramways Co. v. London County Council (1898) é apontado pela 

doutrina como o marco da obrigatoriedade de vinculação ao precedente. Trata-se de uma ação 

condenatória movida por uma empresa privada de transporte contra o governo municipal de 

Londres, onde se pretendia uma indenização em razão da desapropriação de seus bens. A 

empresa sustentava que a indenização deveria compreender não só o valor do patrimônio 

desapropriado, mas também a previsibilidade futura de lucro. Enquanto que o demandado 

defendia uma indenização apenas do valor correspondente ao maquinário e ao 

estabelecimento. Ocorre que, quatro anos antes, a justiça inglesa já havia examinado um caso 

análogo – London Street Tramways Lt. v. London County Council (1894) (TUCCI, 2004, p. 

161). 

Abaixo, segue trecho do famoso julgado, em que a regra do precedente vinculante é 

afirmada: 

 

                                                           
6
 O Parlamento inglês é composto por três instituições: a Coroa, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns 

(MELLO, 2008, p. 28).  
7
 No lugar dos Livros do Ano, surgiram os Relatórios de Casos (Law Reports), que entre 1535 a 1865 eram 

elaborados por particulares, e após 1865 até os dias de hoje, passaram a ser escritos por um conselho jurídico, 

intitulado Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales (VIEIRA, 2007, p. 117-118).   
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My Lords, for my own part I am prepared to say that I adhere in terms to what has 

been said by Lord Campbell and assented to by Lord Wensleydale, Lord Cranworth, 

Lord Chelmsford and others, that a decision of this House once given upon a point 

of law is conclusive upon this House afterwards, and that it is impossible to raise 

that question again as if it was res integra and could be reargued, and so the House 

be asked to reverse its own decision. That is a principle which has been, I believe, 

without any real decision to the contrary, established now for some centuries, and I 

am therefore of opinion that in this case it is not competent for us to rehear and for 

counsel to reargue a question which has been recently decided. 

[…] 

My Lords, it is totally impossible, as it appears to me, to disregard the whole current 

of authority upon this subject, and to suppose that what some people call an 

"extraordinary case," an "unusual case," a case somewhat different from the 

common, in the opinion of each litigant in turn, is sufficient to justify the rehearing 

and rearguing before the final Court of Appeal of a question which has been already 

decided. Of course I do not deny that cases of individual hardship may arise, and 

there may be a current of opinion in the profession that such and such a judgment 

was erroneous; but what is that occasional interference with what is perhaps abstract 

justice as compared with the inconvenience - the disastrous inconvenience - of 

having each question subject to being reargued and the dealings of mankind 

rendered doubtful by reason of different decisions, so that in truth and in fact there 

would be no real final Court of Appeal? My Lords, interest rei publicae that there 

should be finis litium at some time, and there could be no finis litium if it were 

possible to suggest in each case that it might be reargued, because it is "not an 

ordinary case", whatever that may mean. Under these circumstances I am of opinion 

that we ought not to allow this question to be reargued.
8
 

 

Assim, a House of Lords entendeu que, por já haver se manifestado recentemente 

sobre um caso idêntico, e diante da inexistência de um verdadeiro fato novo ou extraordinário 

que diferenciasse o caso atual do caso anteriormente julgado (distinguishing), não era possível 

a reapreciação do direito pelo simples desejo do litigante de reverter decisão que não lhe é 

favorável. A House of Lords admitiu ainda que a vinculação aos precedentes pode, 

ocasionalmente, gerar a prolação de algumas decisões equivocadas, contudo, esses pequenos 

inconvenientes são preferíveis à incerteza jurídica que a constante mudança de 

posicionamento pode provocar. 

Esse julgado incorporou, definitivamente, a doutrina do stare decisis vertical e 

horizontal, de forma que “as decisões das cortes superiores passaram a subordinar as cortes 

inferiores, assim como as cortes passaram a ser vinculadas às suas próprias decisões” 

(CRAMER, 2016, p. 21). 

Entretanto, até esse momento, os tribunais ingleses não tinham o poder de superar os 

seus precedentes (overruling). Conforme consta ao final da decisão de London Tramways Co. 

v. London County Council, somente uma lei do Parlamento teria esse poder: “a decision of 

                                                           
8
 BAILII – British and Irish Legal Information Institute, disponível em: <http:// 

https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1898/1.html>. Acesso em: 01 jun.2020. 

https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1898/1.html


28 

 

this House upon a question of law is conclusive, and that nothing but an Act of Parliament can 

set right that which is alleged to be wrong in a judgment of this House”
9
.  

Ao perceber que uma absoluta vinculação aos precedentes inviabilizaria o 

desenvolvimento do direito, a House of Lords, em 1966, através de um Practice Statement, 

admitiu a superação de seus precedentes em determinadas situações, para não perpetuar 

soluções injustas, bem como acompanhar a evolução da sociedade (MITIDIERO, 2017b, p. 

40-41). Abaixo segue trecho do Practice Statement (1966) em que a House of Lords autorizou 

a superação de seus precedentes: 

 

Their lordships regard the use of precedent as an indispensable foundation upon 

which to decide what is the law and its application to individual cases. It provides at 

least some degree of certainty upon which individuals can rely in the conduct of 

their affairs, as well as a basis for orderly development of legal rules. Their lordships 

nevertheless recognise that too rigid adherence to precedent may lead to injustice in 

a particular case and also unduly restrict the proper development of the law. They 

propose therefore to modify their present practice and, while treating former 

decisions of this House as normally binding, to depart from a previous decision 

when it appears right to do so. In this connexion they will bear in mind the danger of 

disturbing retrospectively the basis on which contracts, settlements of property and 

fiscal arrangements have been entered into and also the especial need for certainty as 

to the criminal law. This announcement is not intended to affect the use of precedent 

elsewhere than in this House
10

. 

 

Como restou demonstrado até aqui, o direito inglês, desde os seus primórdios, 

confiou em seus Tribunais e juízes para a criação do seu direito. Por essa razão é comum 

referir-se aos juízes da família Common Law como judge make law (juiz que cria o direito) 

(MARINONI, 2016, p. 44-45). A principal característica da família Common Law é ser um 

direito judiciário (CAPPELLETTI, 1993, p. 17), ou seja, ter sido construído eminentemente 

por juízes por meio de decisões judiciais, os precedentes. 

E, desde o início do seu desenvolvimento, a principal fonte do direito inglês é a 

análise de relatórios de casos julgados, método conhecido como case law (CRAMER, 2016, 

p. 22). Segundo esse método, a regra de direito inglesa é extraída de uma decisão judicial 

concreta e aplicada a situações análogas (método indutivo) (MELLO, 2008, p. 20-21). O 

estudo das características e técnicas para aplicação dos precedentes será abordado mais 

adiante. 

Por fim, resta tratar sobre o quarto e último período da história do direito inglês, 

caracterizado por um maior desenvolvimento de suas leis escritas, chamadas, comumente, de 

estatutos (statute law).  

                                                           
9
 BAILII, Op. cit. 

10
 Disponível em: ˂https://swarb.co.uk/practice-statement-judicial-precedent-hl-1966/˃. Acesso em: 01 jun.2020. 

https://swarb.co.uk/practice-statement-judicial-precedent-hl-1966/
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A partir de 1832, em razão de algumas reformas eleitorais que ampliaram o direito ao 

sufrágio e consolidaram a democracia na Inglaterra, o país passou a ter um maior 

desenvolvimento do seu direito através da edição de lei escritas (MELLO, 2008, p. 19). 

Conforme ensina René David: “realizou-se uma notável obra clarificadora (ab-rogação de leis 

em desuso) e ordenadora (consolidation), libertando o direito inglês de soluções arcaicas e 

esforçando-se, em vários domínios, por apresentar sistematicamente as suas regras” (2002, p. 

378). 

Já no século XX, em razão do Estado de bem-estar social (welfare-state), a lei se 

mostrou um instrumento essencial diante da necessidade de se implementarem mudanças 

sociais rápidas, que não seriam possíveis através do jude make law. E com o ingresso do país 

na Comunidade Europeia acentuou-se a promulgação de leis pela necessidade de cumprir 

compromissos internacionais (MELLO, 2008, p. 28-29). 

Nesse contexto, diante da pressão externa para se garantir um Judiciário 

independente do Parlamento, em 2005, por força do Constitutional Reform Act criou-se a 

Supreme Court of the United Kingdom, que substituiu as funções judiciárias exercidas até 

então pela House of Lords (MITIDIERO, 2017b, p. 39). 

Como se viu, a Inglaterra foi o berço da família Common Law. E, assim como 

ocorreu com a Civil Law, esse sistema de direito se espalhou pelo mundo e foi adotado por 

outros países que estiveram sob o domínio da Coroa Britânica. 

 

1.2.1 Fontes do direito na Common Law 

 

Nos países de tradição Common Law, as fontes primárias do direito são a 

jurisprudência e a lei, ao contrário do que normalmente se propala, a jurisprudência nesses 

países não está acima da lei, mas ao seu lado (VIEIRA, 2007, p. 134-135). E como fontes 

secundárias tem-se: o costume, a doutrina e os princípios gerais do direito. 

O fato de a jurisprudência exercer o papel de fonte primária na Common Law é a 

principal característica que diferencia esse sistema da Civil Law.  

As decisões judiciais que vinculam (binding effect), são comumente chamadas de 

case law, precedents ou doctrine of stare decisis. Há ainda os chamados leading cases, que 

além de serem decisões vinculantes, em razão do excelente nível de fundamentação e 

argumentação jurídica que possuem, são a primeira decisão tomada pelos tribunais sobre o 

assunto, motivo pelo qual são exaustivamente estudadas nas universidades (VIERA, 2007, p. 

135). 
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Importante ressaltar que, nos países de Common Law não é lei, nem mesmo o 

tribunal que proferiu a decisão que determina o seu caráter vinculante, mas sim os juízes dos 

casos seguintes ao se valerem de sua fundamentação para decidir casos idênticos ou análogos, 

nas palavras de Georges Abboud: 

 

Dessa maneira, torna-se evidente a complexidade da formação e da estruturação da 

doutrina dos precedentes no sistema da common law, porquanto sua consolidação é 

fruto da evolução histórica, política e filosófica de determinada comunidade, ou seja, 

sua criação não é fruto de imposição legislativa. Tanto assim é que não existe 

nenhuma regra escrita no common law determinando a obrigatoriedade de se seguir 

os precedentes, tampouco atribuindo efeito vinculante a eles de maneira explícita. 

[...] 

Toda análise sobre precedente judicial não pode perder de vista que ele não constitui 

decisão piloto apta a solucionar diversos casos paradigmas. Ou seja, o Tribunal 

Superior, ao julgar um leading case, não pode determinar que ele tenha valor de 

precedente judicial. Somente se, historicamente, ele for utilizado na argumentação 

das partes e fundamentação de novas decisões judiciais é que ele começará a ganhar 

o status de precedente (2019, p. 1028). 

 

A lei na Common Law é chamada de estatuto (statute law) ou Ato do Parlamento 

(Act of Parliament), e apesar de também ser fonte primária do direito, possui uma abrangência 

menor que a da jurisprudência (VIEIRA, 2007, p. 136-137). 

Cumpre ressaltar que, na Inglaterra, os adeptos da teoria clássica, veem a lei como 

fonte secundária do direito, editada para corrigir eventuais erros ou preencher lacunas 

deixadas pela jurisprudência, e só é considerada válida após ser interpretada pelos tribunais. 

Nesse sentido, explica René David: 

 

A teoria clássica vê na lei (lato sensu) uma fonte secundária do direito. A lei, 

segundo esta teoria, nada mais faz que introduzir uma série de errata e de addenda 

no corpo principal do direito inglês constituído pelo direito jurisprudencial. A lei, 

nesta concepção, traz apenas corretivos e adjunções aos princípios; não se devem 

procurar aí os próprios princípios do direito, mas somente soluções que precisem ou 

retifiquem os princípios estabelecidos pela jurisprudência.  

[...]  

O essencial é que a lei, na concepção tradicional inglesa, não é considerada como 

um modo de expressão normal do direito. Ela é sempre uma peça estranha no 

sistema do direito inglês. [...] Na Inglaterra, citar-se-ão logo que possível, noutros 

termos, em vez do texto de uma lei, as decisões que terão feito aplicação desta lei. 

Só em presença destas decisões o jurista inglês saberá verdadeiramente o significado 

da lei, porque só então encontrará a regra de direito sob o aspecto que lhe é familiar, 

o da regra jurisprudencial (2002, p.433-434). 

 

É comum, porém bastante equivocada, a afirmação de que a Common Law é um 

sistema de direito consuetudinário, ou seja, baseado em costume. Conforme adverte Andréia 

Costa Vieira: “[...] no período anglo-saxão, antes da conquista da Inglaterra pelos povos 

normandos, o direito inglês era baseado, principalmente, em costumes. Contudo, todas as 
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sociedades, em sua fase primitiva, começaram suas formas de direito com costumes” (2007, p. 

140). 

 

Atualmente, o costume desempenha uma função muito restrita no direito inglês. 

Toda a função importante lhe é retirada por uma regra que exige que o costume, para 

que seja obrigatório, tenha o caráter de costume imemorial; uma regra de common 

law, baseada em uma lei do ano de 1265, precisou que o costume imemorial era o 

que existia em 1189. A prova de tal antiguidade não é hoje, de fato, exigida, mas o 

costume não será considerado juridicamente obrigatório, na Inglaterra, se se provar 

que não podia existir já em 1189 (DAVID, 2002, p. 437). 

 

 A doutrina na Common Law possui um papel muito pequeno. Geralmente, os 

acadêmicos se limitam a comentar os casos julgados pelo judiciário, e esse tipo de literatura é 

direcionado ao ensino da Common Law nas universidades, e não para auxiliar na interpretação 

ou no desenvolvimento do direito como ocorre na Civil Law (VIEIRA, 2007, p. 143). 

 Por fim, quanto aos princípios gerais do direito, essa fonte secundária em nada se 

diferencia do papel que desempenha na Civil Law, auxiliando no preenchimento de lacunas 

existentes no sistema (VIEIRA, 2007, p. 142-143). 

 Importante ressaltar que há também um elemento que permeia todas as fontes de 

direito da Common Law, e que busca garantir a coerência do sistema, a razão. A razão, nada 

mais é do que a busca por uma solução para o caso concreto que esteja em harmonia com as 

demais regras de direito já existentes. 

 

A common law foi elaborada, originariamente, sobre a razão, dissimulada sob a 

ficção do costume geral imemorial do reino. Na medida em que regras mais precisas 

não foram estabelecidas, de modo a dar mais certeza às relações sociais, a razão 

continua a ser a fonte inesgotável, à qual os tribunais recorrerão, tanto para 

preencher as lacunas do sistema de direito inglês como para guiar a evolução deste 

sistema. 

[...] O aspecto casuístico que reveste o direito deixa subsistir, de forma intencional, 

muitas lacunas; e a razão é francamente reconhecida como uma fonte subsidiária do 

direito, chamada a preencher lacunas.  (DAVID, 2002, p. 439-440). 

 

1.2.2 O precedente vinculante e a ratio decidendi 

 

Como restou demonstrado acima, o Poder Judiciário nos países da família Common 

Law desempenha duas atividades concomitantes.  

Em primeiro lugar, a decisão judicial promove a pacificação social pela resolução 

definitiva dos casos concretos que, pela regra da coisa julgada (res judicata), não poderão ser 

rediscutidos pelas mesmas partes no processo. Até aqui, não há nenhuma diferença 

substancial com as funções desempenhadas pelo Poder Judiciário da família Civil Law.  
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Em segundo lugar, ao proferir decisões o juiz da Common Law contribui para o 

desenvolvimento do direito, uma vez que, consoante a doutrina do stare decisis
11

, a decisão 

judicial tem valor de precedente vinculante, cuja fundamentação ultrapassa o caso concreto na 

medida em que será observada em casos futuros. É esse segundo aspecto que será abordado 

aqui, em razão da crescente valorização da jurisprudência pelos países da família Civil Law. 

Um dos temas mais importantes no estudo da doutrina do stare decisis é saber 

identificar qual parte da decisão judicial tem a capacidade de vincular os casos subsequentes. 

Isso porque, nem toda opinião manifestada pelo juiz tem o poder de criar um precedente 

judicial. 

O núcleo da decisão judicial, de onde se extrai a regra jurídica generalizável e 

vinculante, é chamado de ratio decidendi ou holding
12

. “Não é algo que esteja pronto e 

definido de maneira expressa pelo tribunal, mas a regra generalizável que pode ser inferida ou 

construída a partir da decisão judicial” (BARIONI; ALVIM, 2019, p.189). 

Uma vez encontrada a ratio decidendi, todos os demais argumentos, que não forem 

importantes para a solução do caso, são chamados de obiter dicta, trata-se, pois, de uma 

metodologia por exclusão. Os obiter dicta são as argumentações periféricas e sem eficácia 

vinculativa (MANCUSO, 2016, p. 55). 

 

Os fundamentos jurídicos que foram imprescindíveis para solução da demanda 

constituem a holding, já o que não foi essencial é mera dictum que há de ser 

desconsiderada no julgamento dos casos futuros. Todavia, uma vez detectada a 

holding, ela constituirá a rule of law que vinculará a solução dos casos futuros 

(ABBOUD, 2019, p. 1025). 

 

Não existe um consenso sobre qual o método capaz de identificar a ratio decidendi 

de um precedente, mas o teste de Wambaugh e o método de Goodhart são sempre citados por 

sua notoriedade.  

Para Wambaugh a ratio decidendi é o fundamento sem o qual o juiz teria decidido de 

modo diverso. Com base nessa premissa, ao identificar o fundamento determinante de uma 

decisão, Wambaugh propõe que se insira uma palavra que inverta o seu sentido. Ao inverter o 

fundamento, o juiz ainda decidiria da mesma forma? Se a resposta for afirmativa, trata-se de 

obiter dictum, caso contrário estar-se-á diante da ratio decidendi (CROSS; HARRIS, 2012, p. 

75-81). 

                                                           
11

 O nome completo da doutrina é stare decisis et quieta non movere,  que significa “aderir aos precedentes e não 

perturbar as coisas já decididas” (BARBOZA, 2014, p. 198). 
12

 Expressão empregada particularmente pela doutrina americana (FINE, 2010, p. 64). 
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Já o método de Goodhart dá maior ênfase aos fatos e propõe que para determinar a 

ratio decidendi de um caso é necessário estabelecer quais foram os fatos considerados como 

relevantes pelo juiz, além é claro, da decisão tomada com base em tais fatos. Assim, os 

tribunais vinculados ao precedente estão obrigados a chegar a uma conclusão similar a não ser 

que exista algum fato relevante adicional no caso em análise, ou que não tenha acontecido um 

fato que foi considerado como relevante no caso paradigma (CROSS; HARRIS, 2012, p. 87-

96). 

E existem casos que, mesmo depois de aplicados os mais diversos métodos ainda não 

é possível definir qual a ratio decidendi, seja porque a decisão contem várias rationes 

decidendi diferentes, seja porque a fundamentação da decisão é confusa ou insuficiente. 

O primeiro caso é conhecido como multilegged holding, ou seja, um precedente que 

se baseia em várias razões (SOARES, 1999, p. 56). Exemplificando, em uma decisão 

colegiada onde, a despeito de chegarem a um mesmo veredito (julgamento por maioria), cada 

julgador fundamentou o seu voto com um argumento diferente dos demais, conhecida como 

decisão seriatim
13

.  

No segundo caso entende-se que a decisão não contém ratio decidendi e, portanto, 

não é obrigatória. Nesse sentido, Marcelo Alves Dias Souza: 

 

Aparentemente, a motivação das decisões é algo fundamental em um sistema 

jurídico como o inglês, que adota a doutrina do stare decisis, uma vez que, segundo 

essa doutrina, não é bem a decisão judicial do caso que é obrigatória, mas, sim, sua 

ratio decidendi, determinada através da cuidadosa análise da fundamentação dada 

pelo juiz ou tribunal. E, comumente, os tribunais ingleses, sobretudo os superiores, 

têm sido pródigos em fundamentar suas decisões. 

Há casos, todavia, em que é extremamente difícil identificar uma ratio decidendi. 

São decisões com fundamentação insuficiente, sem um princípio claro, mesmo que 

implícito. Devem, segundo a opinião dominante, ser consideradas como desprovidas 

de ratio e, por conseguinte, de autoridade obrigatória (2008, p. 139). 

 

                                                           
13

 Georges Abboud, citando André Rufino do Vale, traz os conceitos de decisão seriatim e per curiam. Segundo 

o autor, o Brasil filia-se ao modelo de decisão per curiam, que “se caracteriza pela produção de um agregado de 

posições individuais de cada membro do colegiado, cujos votos são expostos „em série‟ em um texto composto – 

aí está o significado do termo em latim seriatim. Nos tribunais que adotam esse modelo, a deliberação 

comumente não se desenvolve com o objetivo de produzir um texto final com uma única ratio decidendi que 

possa representar a posição institucional da Corte (unívoca e impessoal), mas como uma proclamação sucessiva 

das decisões individuais dos membros do tribunal, normalmente precedidas de um discurso que cada juiz tem o 

direito de realizar, seja através de um texto escrito por ele preparado previamente ou por meio da improvisação 

oral, para apresentar publicamente sua própria argumentação e seu julgamento individual do caso”. Já os países 

de tradição Common Law filiam-se ao modelo de decisões per curiam, as quais “são assim formatadas e 

publicadas como um texto redigido com apenas um relato do caso julgado, uma única fundamentação jurídica 

que delimite e condense as razões de decidir do tribunal, e uma parte dispositiva que apresente o resultado da 

deliberação e, portanto, a decisão do órgão colegiado. A redação desse texto único que representará o 

posicionamento do tribunal é normalmente encarregada a um dos membros ou o próprio presidente do órgão, que 

nesse caso assume a responsabilidade de redigir a opinião do tribunal. A autoria da decisão, não obstante, será 

sempre do órgão colegiado integralmente considerado, e não do magistrado redator” (2019, p. 1041- 1048). 
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A definição do que é ratio ou dicta em um precedente, depende exclusivamente da 

interpretação que será feita pelo julgador seguinte. De forma que é possível que um 

argumento antes considerado como secundário (obiter dictum), passe a ser visto como 

fundamental (ratio decidendi). O mesmo vale para o alcance da ratio, que pode ser mais 

restrito ou amplo, a depender da interpretação dada pelo julgador do caso seguinte 

(ABBOUD, 2019, p. 1031). 

Na interpretação de um precedente devem ser levados em consideração não apenas 

os pontos de direito discutidos na decisão, mas também e, principalmente, os fatos. Os fatos 

narrados em um determinado caso nunca se repetirão ou nunca serão absolutamente iguais a 

outro caso. Assim, “quanto mais se aproximam os fatos de dois casos maior é a probabilidade 

de que a decisão dada ao primeiro caso seja aplicável à solução do segundo” (MARINONI, 

2016, p. 181-182). 

Como visto identificar o que vem a ser a ratio decidendi de um precedente e separá-

la dos obiter dicta não é tarefa fácil, e essa é a principal função do operador do direito na 

Common Law, seja para requerer a aplicação de um precedente, quando as circunstâncias 

fáticas e jurídicas do paradigma forem idênticas ou semelhantes ao caso em julgamento 

(analogia), seja para afastá-lo quando essas mesmas circunstâncias forem distintas, ocasião 

em que se opera o chamado distinguishing (FINE, 2010, p. 64). 

Há ainda outros importantes aspectos que caracterizam a família Common Law e que 

a diferenciam da família Civil Law. Contudo, em razão do fim almejado no presente trabalho, 

não serão aqui abordados. 

Feitas essas considerações, no próximo capítulo, buscar-se-á entender o sistema de 

precedentes brasileiro, trazido pelo novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). 
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CAPÍTULO II – O SISTEMA DE PRECEDENTES BRASILEIRO 

 

O Brasil, por influência da colonização portuguesa, foi constituído sobre as bases da 

Civil Law. Porém, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), houve uma maior valorização da jurisprudência como fonte do direito, ou mais 

precisamente, uma “hipervalorização” de alguns pronunciamentos judiciais (MONNERAT, 

2019, p. 51), fazendo com que o ordenamento jurídico pátrio se aproximasse do instituto do 

precedente vinculante próprio da Common Law. 

Não se quer com isso dizer que o Brasil passou a ser um país de Common Law com o 

advento do CPC/2015, conforme assevera Alexandre Freitas Câmara: “Não obstante a adoção 

de institutos que têm origem no direito anglo-saxônico, o Brasil não abandonou sua tradição 

de Civil Law para passar a integrar-se ao Common Law (ou mesmo para passar a adotar um 

sistema híbrido, uma espécie de “civil law commonlizado”)” (2018, p. 56). 

Como ficará demonstrado, o sistema de precedentes trazido pelo CPC/2015 guarda 

substanciais diferenças com o precedente inglês, de forma que melhor seria chamá-lo de 

“precedente à brasileira” (ZUFELATO, 2015, p. 90). 

 

2.1 A previsão legal de vinculação às decisões judiciais e as discussões em torno do 

rol do art. 927 do CPC 

 

Conforme se procurou demonstrar no capítulo anterior, os precedentes da família 

Common Law são fruto de evolução histórica, nascem da prática judicial, sendo 

caracteristicamente empíricos. Nesse sistema não existe uma regra escrita determinando qual 

decisão é capaz de criar um precedente. Uma decisão se impõe como precedente em razão da 

força de seus fundamentos determinantes (ratio decidendi). “É o juiz do caso sucessivo que 

estabelece se existe ou não existe o precedente e desta forma – por assim dizer – „cria‟ o 

precedente” (TARUFFO, 2011, p. 143).  

 

No regime de Common Law um precedente não nasce “desde sempre” com tal 

qualidade. Ele será alvo de debate e intenso esforço interpretativo, para dele extrair-

se a ratio decidendi, e apenas quando aceito pelas partes e pelas instâncias inferiores 

como dotado de coerência, integridade e racionalidade suficientes para se tornar 

parâmetro decisório, poderá vir a ser considerado vinculante (COSTA NETO, 

2016). 
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E aqui aparecem os primeiros traços que diferenciam os precedentes brasileiros dos 

precedentes da Common Law.  

No Brasil a obrigatoriedade de vinculação às decisões judiciais se fez por força de 

lei. E, não é toda e qualquer decisão que tem a capacidade de se tornar precedente vinculante, 

mas apenas determinadas espécies escolhidas pelo legislador.  

As decisões erigidas ao status de precedente vinculante foram precisamente 

elencadas nos incisos do art. 927 do CPC, a saber: 

 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

 

A escolha por essas decisões judiciais, deixando de fora, por exemplo, os acórdãos 

proferidos em sede de recurso extraordinário e especial não repetitivos levaram alguns 

doutrinadores a utilizar o termo “precedentes qualificados” (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2017, 

p. 587-588) ao se referirem ao rol do art. 927. Essa expressão é também usada no art. 121-A
14

, 

do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n.º 

24/2016.  

Outros doutrinadores, como Luiz Guilherme Marinoni (2016, p. 288) e Daniel 

Mitidiero (2017b, p. 93), defendem que o rol do art. 927, do CPC é meramente 

exemplificativo.  

Há ainda discussão quanto a uma possível inconstitucionalidade dos incisos III, IV e 

V. Os defensores da tese de inconstitucionalidade, entre eles Nelson Nery Jr., Rosa Maria de 

Andrade Nery (2015, p. 1156) e José Rogério Cruz e Tucci (2015, p. 454), aduzem que a 

                                                           
14

 Art. 121-A. Os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e de recursos 

especiais repetitivos bem como os enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça constituem, segundo 

art. 927 do Código de Processo Civil, precedentes qualificados de estrita observância pelos Juízes e Tribunais. 

§ 1º Os incidentes de assunção de competência e os processos afetados para julgamento sob o rito dos recursos 

especiais repetitivos serão organizados e divulgados por meio de enunciados de temas com numeração 

sequencial, contendo o registro da matéria a ser decidida e, após o julgamento, a tese firmada e seus fundamentos 

determinantes. 

§ 2º Os precedentes qualificados deverão ser divulgados na internet, de forma sistematizada, com a indicação 

precisa das informações relacionadas a todas as fases percorridas de seu procedimento. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3115/3839>. Acesso em 

01.out.2020. 

https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3115/3839
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previsão de efeito vinculante para uma decisão judicial necessita de previsão constitucional, 

sobre risco de ofensa a separação de poderes e ao princípio da legalidade. Tal argumento toma 

como exemplo a súmula vinculante, que foi inserida no ordenamento jurídico via Emenda 

Constitucional n.º 45/2004. 

Hermes Zaneti Jr., defendendo a constitucionalidade do art. 927, argumenta que os 

defensores da tese de inconstitucionalidade estão equiparando precedentes à lei, contudo essas 

fontes de direito guardam diferenças entre si, e que o CPC, ao exigir a adstrição do precedente 

às circunstâncias fáticas do caso, buscou preservar essa diferença. 

 

É preciso perceber: precedentes são normas gerais e concretas; leis são normas 

gerais e abstratas. Permitir aos juízes e tribunais estabelecer normas gerais e 

abstratas fere a separação de poderes e o princípio da legalidade. O CPC/2015 

expressamente vinculou os juízes e tribunais a partir dos fundamentos determinantes 

(circunstâncias fáticas e solução jurídica) e exigiu que os próprios enunciados de 

súmulas fizessem referência às circunstâncias fáticas (art. 489, § 1º, V e 926, § 2º do 

CPC) (2019, p. 398). 
 

2.2 As ambiguidades na redação do art. 926 do CPC 

 

O art. 926 do Código de Processo Civil prevê que: 

 

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, 

os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência 

dominante. 

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias 

fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. 

 

O novo CPC, apesar de muito bem intencionado, peca ao não especificar a quais 

“tribunais” está a se referir, bem como ao tratar como sinônimos as expressões 

“jurisprudência”, “precedente” e “súmula”. A seguir, buscar-se-á aclarar o significado por trás 

de cada uma dessas expressões. 

 

2.2.1 Cortes de Justiça e Cortes de Precedentes 

 

Daniel Mitidiero (2017a, p. 36-39) explica que há uma diferença entre a função 

desempenha pelos tribunais de segunda instância ou jurisdições ordinárias, doravante 

chamados de Cortes de Justiça – Tribunais de Justiça (TJs) e Tribunais Regionais Federais 

(TRFs), da função desempenhada pelas Cortes Supremas, de jurisdição extraordinária, 
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doravante chamadas de Cortes de Precedentes – Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

Cada uma dessas Cortes é responsável por uma dimensão da tutela de direitos: as 

Cortes de Justiça têm como função resolver controvérsias através da prolação de decisões 

justas (dimensão particular da tutela de direitos – resolution of disputes), ao passo que as 

Cortes de Precedentes são responsáveis pela garantia da unidade do direito através da 

formação de precedentes (dimensão geral da tutela de direitos – enrichment of the supply of 

legal rules).  

Ambas as Cortes ao interpretarem o direito trabalham com o mesmo material, um 

caso concreto sobre o qual discordam as partes a respeito da solução adequada. Porém, de 

acordo com a função desempenhada pela Corte, a solução do caso concreto será vista como 

um fim ou como um meio. 

Para as Cortes de Justiça, cuja função é a resolução da controvérsia mediante a 

prolação de uma decisão justa, a interpretação normativa é meio para a obtenção do fim 

solução do caso concreto. Já para as Cortes de Precedentes, cuja função é a uniformização do 

direito mediante a formação de precedentes, a solução do caso concreto é meio para a 

obtenção do fim interpretação adequada do direito. 

No entender de Daniel Mitidiero: 

 

[...] o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – como Cortes 

Supremas que são – devem dar unidade ao direito e não propriamente uniformizá-lo. 

Essas Cortes não devem repetir inúmeras e inúmeras vezes diante de milhares de 

casos concretos a mesma solução jurídica para uniformizar a aplicação do direito no 

nosso país. Devem dar unidade ao direito a partir da solução de casos que sirvam 

como precedentes para guiar a interpretação futura do direito pelos demais juízes 

que compõem o sistema encarregado de distribuir justiça a fim de evitar a dispersão 

do sistema jurídico. Nessa linha, uniformizar é tarefa das Cortes de Justiça, que têm 

o dever de controlar a justiça da decisão de todos os casos a elas dirigidos – o que 

obviamente inclui o dever de aplicação isonômica do direito (2015, p. 338). 

 

Assim, caberia às Cortes de Justiça uniformizar a jurisprudência aplicando 

corretamente os precedentes emanados das Cortes de Precedentes, ao passo que a essas 

caberia a tarefa de dar unidade ao direito por meio da prolação de precedentes, os quais 

devem garantir a estabilidade, integridade e coerência do sistema. Contudo, o novo CPC 

conferiu também às Cortes de Justiça (TJs e TRFs) a possibilidade de, em algumas espécies 

de decisões, produzirem precedentes. 
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Por estabilidade, conforme consta na exposição de motivos do novo CPC
15

, entende-

se como a necessidade das Cortes de Precedentes evitarem a brusca mudança de entendimento 

em um curto espaço de tempo, como forma de preservar a segurança jurídica das relações 

firmadas com base nesses entendimentos.  

Não se quer com isso dizer que o direito deve ser estático, mas que eventuais 

modificações nas orientações provenientes das Cortes de Precedentes devem sempre ser 

solidamente motivadas, conforme estabelece o § 4º, do art. 927, do CPC: “A modificação de 

enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos 

repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os 

princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”. 

E, caso a alteração no entendimento puder ocasionar o revolvimento de casos 

anteriormente decididos com base no entendimento anterior, admite-se a modulação dos 

efeitos da alteração, conforme § 3º, do art. 927, do CPC: “Na hipótese de alteração de 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela 

oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no 

interesse social e no da segurança jurídica”. 

Já os atributos da integridade e coerência dos precedentes são exigências para que se 

obtenha um sistema jurídico lógico.  

A integridade dos precedentes consiste no fato de que as decisões assim consideradas 

não podem ser vistas de maneira isolada, elas devem ater-se aos fundamentos constantes em 

decisões anteriores, tal qual o romance em cadeia descrito por Dworkin no capítulo anterior. 

“A integridade está no fato de que o precedente anterior é respeitado e, a partir deste, evolui-

                                                           
15

 “Evidentemente, porém, para que tenha eficácia a recomendação no sentido de que seja a jurisprudência do 

STF e dos Tribunais superiores, efetivamente, norte para os demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, é 

necessário que aqueles Tribunais mantenham jurisprudência razoavelmente estável. A segurança jurídica fica 

comprometida com a brusca e integral alteração do entendimento dos tribunais sobre questões de direito. 

Encampou-se, por isso, expressamente princípio no sentido de que, uma vez firmada jurisprudência em certo 

sentido, esta deve, como norma, ser mantida, salvo se houver relevantes razões recomendando sua alteração. 

Trata-se, na verdade, de um outro viés do princípio da segurança jurídica, que recomendaria que a 

jurisprudência, uma vez pacificada ou sumulada, tendesse a ser mais estável. De fato, a alteração do 

entendimento a respeito de uma tese jurídica ou do sentido de um texto de lei pode levar ao legítimo desejo de 

que as situações anteriormente decididas, com base no entendimento superado, sejam redecididas à luz da nova 

compreensão. Isso porque a alteração da jurisprudência, diferentemente da alteração da lei, produz efeitos 

equivalentes aos ex tunc. Desde que, é claro, não haja regra em sentido inverso. Diz, expressa e explicitamente, o 

novo Código que: „A mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de fundamentação 

adequada e específica, considerando o imperativo de estabilidade das relações jurídicas‟. E, ainda, com o 

objetivo de prestigiar a segurança jurídica, formulou-se o seguinte princípio: „Na hipótese de alteração da 

jurisprudência dominante do STF e dos Tribunais superiores, ou oriunda de julgamentos de casos repetitivos, 

pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica‟”. SENADO 

FEDERAL. Exposição de motivos do Código de Processo Civil – Lei nº. 13.105/2015. Disponível em: < 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf >. Acesso em 01.set.2020. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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se para solucionar novos problemas relativos à questão jurídica, sem provocar uma ruptura do 

sistema” (BARIONI; ALVIM, 2019, p. 197). 

E a coerência demanda que a norma trazida pelo precedente seja aplicada não 

somente para casos cuja situação fático-jurídica seja idêntica, mas também para casos 

semelhantes. 

Nesse sentido, é o exemplo dado por Rodrigo Barioni e Teresa Arruda Alvim ao 

tratar do tema 942 do STJ, segundo o qual: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação”. 

 

A tese estabelecida pelo STJ deixa bastante claro que, na cobrança de cheque, a 

correção monetária tem como termo a quo a data da emissão da cártula. Pode-se 

discutir se a ratio decidendi permitiria alcançar obrigações pecuniárias representadas 

por outras espécies de títulos de crédito, com, v.g., a duplicata de prestação de 

serviços. A leitura do acórdão – e não o texto da tese jurídica – revela que o STJ 

decidiu que a incidência da correção monetária do cheque ocorre a partir da sua 

emissão por se tratar de ordem de pagamento à vista. Assim, seria possível 

argumentar de maneira adequada que a ratio decidendi do precedente é que a 

correção monetária de obrigação representada em título de crédito tem como termo 

inicial o vencimento do respectivo título, pouco importando tratar-se de cheque ou 

duplicata de prestação de serviços (2019, p. 200). 

 

Assim, no entender dos autores, a ratio decidendi contida no acórdão e a redação da 

tese jurídica (ou do enunciado de súmulas) mantém relação de continente e conteúdo, 

respectivamente. Por essa razão, a obrigatoriedade de respeito ao precedente não se encerra 

nos pequenos enunciados de teses ou súmulas, demandando que o intérprete perquira pela 

ratio decidendi, que só poderá ser alcançada através da leitura do inteiro teor do acórdão 

(2019, p. 200-202). 

 

2.2.2 Jurisprudência, súmula e precedente 

  

O legislador buscou ressignificar os conceitos de jurisprudência e súmula, e 

introduzir o de precedentes. Novamente, para aclarar as diferenças existentes entre esses 

conceitos, serão utilizadas as definições apresentadas por Daniel Mitidiero (2015, p. 338-341). 

Tradicionalmente, no sistema de Civil Law, a jurisprudência consiste na atividade de 

interpretação da lei desempenhada pelas Cortes de Justiça quando da análise de um caso 

concreto, cuja reiteração de decisões no mesmo sentido, gera uniformidade capaz de servir 
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como parâmetro. Contudo, a jurisprudência assim compreendida, não possui caráter 

formalmente vinculante.  

O novo Código parece romper com esse sentido tradicional dado à jurisprudência, ao 

dispensar a reiteração de decisões para o incidente de assunção de competência (art. 947, do 

CPC), e ao conferir força vinculante às decisões das Cortes de Justiça (art. 927, III, do CPC - 

incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas). 

No que se referem às súmulas, elas eram, tradicionalmente, vistas como um “método 

de trabalho”, um meio para ordenar e facilitar a tarefa de controle da interpretação e aplicação 

do direito ao caso concreto. E, com exceção feita às súmulas vinculantes do STF (art. 103-A, 

da CF), as até então denominadas “súmulas simples” do STF e STJ não gozavam de força 

vinculante.  

As súmulas, quando assim entendidas, destinavam-se apenas aos órgãos judiciais dos 

quais emanavam, motivo pelo qual, bastava redigi-las de forma abstrata, sem qualquer alusão 

aos casos concretos dos quais emanavam. 

O novo CPC buscou romper com esse sentido tradicional dado às súmulas, na 

medida em que as reconhece não só como “método de trabalho” dos juízes e tribunais, mas 

também como guias para a sociedade civil em geral, previu-se, assim, o dever de identificação 

e de congruência dos seus enunciados com as circunstâncias fáticas dos casos que as 

motivaram (art. 926, § 2º, do CPC). 

Por fim, o novo CPC introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o conceito de 

precedentes. Para Daniel Mitidiero precedentes são as razões determinantes e suficientes para 

a prolação da decisão judicial (ratio decidendi). Em suas exatas palavras: 

 

[...] o precedente trabalha essencialmente sobre fatos jurídicos relevantes que 

compõem o caso examinado pela jurisdição e que determinaram a prolação da 

decisão da maneira como foi prolatada. Os precedentes são razões generalizáveis 

que podem ser extraídas da justificação das decisões. Por essa razão, operam 

necessariamente dentro da moldura dos casos dos quais decorrem. Os precedentes 

emanam exclusivamente das Cortes Supremas e são sempre obrigatórios – isto é, 

vinculantes. Do contrário, poderiam ser confundidos como simples exemplos (2015, 

p. 340). 

 

2.3 A importância dos fatos para a identificação da norma contida no precedente e 

a necessidade de mudança na redação dos enunciados de súmulas 

 

Em que pese haver algumas diferenças e, talvez, inconsistências no precedente 

brasileiro quando em comparação ao precedente da Common Law, uma característica é 
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compartilhada por ambos, qual seja, conhecer as circunstâncias fáticas que embasaram a 

formação do precedente. São as circunstâncias fáticas que permitem identificar quais casos se 

amoldam a regra trazida pelo precedente, evitando que casos iguais sejam julgados de modo 

diferente. 

Contudo, mesmo havendo previsão expressa da necessidade de mudança na edição 

dos enunciados de súmulas, para que se atenham às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

lhe deram origem (§ 2º, do art. 926, do CPC), STF e STJ não modificaram em nada suas 

práticas. “As atuais súmulas brasileiras, via de regra, não fazem referência às peculiaridades 

do caso concreto no qual se originou o precedente, mas sintetizam o decisum” (ZUFELATO, 

2015, p. 99). 

Isso, provavelmente, se dá em razão da tradição Civil Law do direito brasileiro, do 

apego ao texto normativo e a métodos dedutivos. Mas os precedentes, tal qual concebidos 

pelo sistema da Common Law, caminham na direção contrária, valorizando as circunstâncias 

fáticas do caso concreto, fazendo uso da analogia e de métodos indutivos. Nesse sentido é a 

lição de Michele Taruffo: 

 

[...] os sistemas nos quais vige a regra do precedente não conhecem nada de similar 

aos nossos enunciados: naqueles ordenamentos, de fato, o precedente é constituído 

pelo inteiro teor da sentença e não de trechos mais ou menos sintéticos extraídos da 

motivação em direito. Aqui, portanto, uma primeira diferença assaz relevante: em 

regra, os textos que constituem a nossa jurisprudência não incluem os fatos que 

foram objeto das decisões, por isso a aplicação da regra formulada em uma decisão 

precedente não se funda sobre analogia dos fatos, mas sobre subsunção da 

fattispecie sucessiva em uma regra geral (2011, p. 143). 

 

Ao se distanciarem dos fatos que lhe deram origem, os enunciados de súmula, 

correm o sério risco de se afastarem da própria norma criada pelo precedente. Uma vez tirado 

de seu contexto, o precedente pode levar a qualquer parte. Ocasionando desigualdades nos 

julgamentos, que era justamente o que se buscava evitar. Nesse sentido, Alberto F. Garay: 

 

[...] en lugar de analizar los hechos de casos anteriores para verificar con la mayor 

precisión posible qué fue lo que se decidió, preferimos deducir de párrafos sueltos, 

muchas veces tomados fuera de contexto, la solución del problema o del caso que 

tenemos a examen. Hay una especie de atracción hacia lo abstracto, un deseo de 

superar el marco de los hechos del caso, utilizándolos como trampolín para saltar a 

construcciones de vasto alcance. […] De alló también que cuando nos toca trabajar 

con normas que han nacido del contacto con los hechos, nos apresuramos a cortar el 

cordón umbilical que las liga con éstos, para quedarnos con la norma como sustrato 

de sentido independiente y autónomo. […] Este desdén por los hechos entraña serios 

riesgos. Existe el peligro de que si se elimina de las normas creadas en la 

experiencia judicial las indispensables referencias a los hechos que condicionaron su 

nacimiento y, con ello, su sentido, el producto de esa eliminación – la norma en 

estado de pureza – sea luego utilizada como punto de arranque de nuevas series de 
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deducciones que, despojadas de todo contralor fáctico, pueden llevar a cualquier 

parte. (2013, p. 79). 

 

Georges Abboud e de Lênio Luiz Streck (2015, p. 53-67) ensinam que os enunciados 

de súmulas não se confundem com a norma preconizada pelo precedente. A norma surge da 

interpretação feita dos fatos do caso, trata-se de um processo hermenêutico de 

produção/atribuição de sentido mediante a problematização. De forma que, entender que a 

norma está perfeita e acabada em um conciso enunciado de súmula é um equívoco. Citando 

Gadamer os autores explicam que, só podemos “compreender o que diz o texto a partir da 

situação concreta na qual foi produzido”. 

Feitas essas considerações, no próximo capítulo, buscar-se-á encontrar a norma 

contida nos enunciados das súmulas do STJ, mediante a análise de seus precedentes, 

interpretando os fatos e os fundamentos jurídicos contidos no inteiro teor dos seus acórdãos. 

Analisando a observância desta Corte ao que estabelece o § 2º, do art. 926, do CPC, quanto à 

necessidade dos enunciados de súmula se aterem às circunstâncias fáticas de seus precedentes. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DOS PRECEDENTES DAS SÚMULAS DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA À LUZ DO § 2º DO ART. 926 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

Desejável seria analisar todas as espécies de precedentes elencadas pelo art. 927 do 

Código de Processo Civil, para entender quais métodos os tribunais têm utilizado para 

construí-los, mas, diante da impossibilidade de concluir esse trabalho hercúleo a contento, 

restringiu-se a análise a apenas uma espécie de precedente. 

Assim, optou-se por analisar as súmulas, tendo em vista que os operadores do direito 

no Brasil convivem com essa espécie de precedente desde a década de 1960
16

, e têm assistido 

a sua constante evolução e aperfeiçoamento; também pelo fato de que a redução de um 

acórdão a um pequeno verbete difere, enormemente, do que se entende por precedente em 

países da família Common Law; e, por fim, em razão da disposição legal contida no § 2º, do 

art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual: “ao editar enunciados de súmula, os 

tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua decisão”, 

o que determina uma mudança na forma de edição dos seus enunciados. 

Dentre as diversas súmulas existentes, escolheu-se as do Superior Tribunal de 

Justiça, por uma questão de quantidade e viabilidade de análise. Desde a entrada em vigor do 

novo Código de Processo Civil
17

 até 01 de outubro de 2020 foram editadas setenta e três 

novas súmulas pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 569 a 641). Em comparação, no 

mesmo período, foram editadas apenas cinco súmulas vinculantes (Súmulas 54 a 58), e não 

foram editadas súmulas comuns pelo Supremo Tribunal Federal (a última súmula editada – n.º 

736 – foi aprovada em 26 de novembro de 2003). 

A análise dos precedentes de setenta e três súmulas ainda seria um trabalho difícil de 

realizar com a profundidade desejada, por isso, o último recorte do objeto de estudo é quanto 

ao direito debatido na súmula, onde se decidiu por analisar as súmulas emanadas da 2ª Seção 

                                                           
16

 A primeira súmula a surgir no ordenamento jurídico brasileiro foi a súmula de jurisprudência dominante do 

Supremo Tribunal Federal, criada em 13 de dezembro de 1963, e que passou a vigorar no ano seguinte. A 

elaboração dos seus enunciados ficou ao encargo da Comissão de Jurisprudência, composta àquela época pelos 

Ministros Vítor Nunes Leal, Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves. Os enunciados das súmulas são, geralmente, 

seguidos de uma referência aos dispositivos legais interpretados e aos precedentes que lhes deram origem 

(ROCHA, 1983, p. 100). 
17

 Enunciado administrativo n. 1, aprovado pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça na sessão de 02 de 

março de 2016: “O Plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o art. 1.045 do novo Código 

de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil aprovado pela Lei nº. 13.105/2015, 

entrará em vigor no dia 18 de março de 2016.” SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Enunciados 

administrativos do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos>. Acesso em 27.dez.2018. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos


45 

 

do Superior Tribunal de Justiça (formada pelas 3ª e 4º Turmas), responsável por litígios 

envolvendo matérias de direito privado (comércio, consumo, contratos, família e sucessões). 

Assim, ao todo serão analisadas dezessete súmulas, a saber: 572, 573, 580, 581, 594, 

595, 596, 597, 602, 608, 609, 610, 616, 620, 621, 632 e 638.  

Os precedentes que embasaram a edição dessas súmulas estão relacionados em um 

arquivo intitulado “Inteiro Teor de Súmulas” disponível no endereço eletrônico oficial do 

Superior Tribunal de Justiça
18

. Inclusive, antes de dar início ao trabalho, foi encaminhado e-

mail à Seção de Informações Processuais do Superior Tribunal de Justiça para confirmar se o 

mencionado arquivo continha todos os precedentes que fundamentaram a confecção das 

súmulas, cuja resposta consta no Apêndice A do presente trabalho.  

Ao todo foram analisados cento e sessenta e sete precedentes, por meio da leitura do 

inteiro teor do acórdão, ou seja, a pesquisa se baseou apenas nas informações que constam no 

corpo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (relatório, fundamentação e dispositivo). 

Não foram analisadas as demais peças processuais (petição inicial, contestação, sentença, 

razões e contrarrazões recursais, acórdão do tribunal de segunda instância, etc.).  

Após a leitura atenta de todos os precedentes referentes a cada súmula, foram 

selecionados aqueles cuja fundamentação melhor concatenou as razões necessárias e 

suficientes para a solução do caso concreto (ratio decidendi), e foi feita a descrição dessas 

razões. Não foram descritos os fundamentos marginais (obiter dicta), que não colaboraram 

para a edição da súmula. 

Nem todos os precedentes analisados continham um relatório minucioso e completo 

dos fatos ocorridos no processo, o que dificultou a compreensão da ratio decidendi de 

algumas súmulas. Outro fator que também causou prejuízos para a pesquisa é o óbice das 

súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça
19

, onde alguns Ministros, amparados por esses 

entendimentos, acabavam por negligenciar a descrição dos fatos ocorridos no processo. 

Outras súmulas, conforme se verá, se concentram apenas na interpretação da 

legislação infraconstitucional, sem sofrer grande influência dos fatos do caso concreto. 

Após essa descrição da ratio decidendi e restando demonstrado que o enunciado 

oficial da súmula não atendeu ao comando legal exarado pelo § 2º do art. 926 do Código de 

Processo Civil, foi feita uma proposta de nova redação do enunciado em questão. Ao final do 
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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inteiro teor das súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Disponível 

em: <http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf>. Acesso em 01.out.2020. 
19

 Súmula 5 – A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. 

Súmula 7 – A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 

http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf
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trabalho, no Apêndice B, consta um quadro comparativo entre a redação oficial da súmula e a 

redação proposta.  

 

3. 1. Súmula 572 

 

Ementa: O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente o 

devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva 

para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. 

Data da decisão: 11/05/2016. 

 

Essa súmula conta com onze precedentes
20

, e chama atenção o fato de todos os 

recursos terem sido interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

além de todos os recorrentes serem representados pelo mesmo advogado (Dr. Gilberto da 

Silva Silveira). 

Dentre os onze precedentes, dois se destacaram por sua fundamentação e por essa 

razão serão aqui trazidos para auxiliar na identificação da ratio decidendi da súmula 572, são 

eles: o recurso especial 1.354.590/RS selecionado como representativo da controvérsia
21

, e o 

agravo regimental no recuso especial 1.426.139/RS. 

No recurso especial 1.354.590/RS, o relator Ministro Raul Araújo explica que o 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) tem natureza, finalidade e 

características específicas, que não se confundem com as de outros cadastros, como, por 

exemplo, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) mantido pela Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) e o SERASA criado pela Federação Brasileira das Associações de Bancos 

(FENABRAN). 

Os cadastros do SPC e SERASA são de natureza privada, pois mantidos com 

recursos privados de empresários e/ou sociedades empresárias, e têm como finalidade a 

proteção ao crédito comercial. As informações captadas pelo SPC e SERASA são 

comercializadas, e é por essa razão que eles têm o dever de informar, previamente, o devedor 

sobre a inserção de seu nome nos referidos cadastros, conforme art. 43, § 2º do Código de 
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 RESP 1.354.590/RS, AgRg no RESP 1.445.364/RS, AgRg no RESP 1.426.304/RS, AgRg no RESP 

1.442.588/RS, AgRg no RESP 1.366.743/RS, AgRg no RESP 1.444.304/RS, RESP 1.443.558/RS, AgRg no 

RESP 1.442.785/RS, AgRg no RESP 1.425.755/RS, AgRg no RESP 1.426.139/RS e RESP 1.425.756/RS.  
21

 Apesar da súmula ter sido editada na vigência do CPC/2015 (11/05/2016) e, portanto, dever obediência ao §2º 

do art. 926, os acórdãos que lhe serviram como precedentes foram julgados sob a égide do CPC/1973. Por essa 

razão fala-se em “recurso especial representativo de controvérsia”, previsto no art. 543-C do revogado diploma, 

técnica de julgamento por amostragem recepcionada e aprimorada pelo CPC/2015 em seus arts. 1036 a 1041, e 

agora conhecida como “julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Essa observação valerá 

também para as próximas súmulas que serão analisadas, a saber: súmula 573, 580, 581 e 594. 
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Defesa do Consumidor, segundo o qual: “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados 

pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não 

solicitada por ele” e Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 

Por fim, o acesso às informações contidas nos bancos de dados do SPC e SERASA é público, 

qualquer pessoa física ou jurídica pode consultar os dados de outras pessoas físicas e 

jurídicas. 

Já o CCF é um cadastro de natureza pública, pois mantido com recursos captados 

junto à população (economia popular), e tem como finalidade a proteção do crédito em geral e 

à preservação da higidez do sistema financeiro nacional (não visa a obtenção de lucro). O 

CCF está sob o controle e fiscalização do Banco Central do Brasil (BACEN), sendo gerido 

pelo Banco do Brasil S.A. E o acesso aos seus dados é restrito, o que significa dizer que, as 

pessoas físicas ou jurídicas só tem permissão de consultar os seus próprios dados. 

Acrescenta o relator que a inclusão do nome do devedor no cadastro do CCF se dá de 

forma automática pelo banco sacado (banco no qual o devedor e emitente do cheque é 

correntista). E que, conforme dispõe os arts. 16 e 27, alínea “a” da Resolução 1.682/1990 do 

BACEN, é do banco sacado a obrigação de comunicar por escrito a inclusão do nome do 

devedor junto ao CCF. 

 

Art. 16 – As inclusões e as exclusões de ocorrências do CCF serão consolidadas 

pelo executante do serviço de compensação de cheques e outros papéis e 

distribuídas, em meios magnéticos, às instituições inscritas no serviço, até o último 

dia da quinzena subsequente. Este prazo poderá ser reduzido pelo Banco Central do 

Brasil, ouvido o executante. 

Art. 27 – Com relação às ocorrências do CCF, deve-se observar: 

a) deverão ser obrigatoriamente comunicadas por escrito ao correntista que lhes 

tenha dado causa; 

 

Nas palavras do relator: 

 

[...] o Banco do Brasil, na condição de mero gestor do CCF, sem relação jurídica 

contratual com o correntista emitente do cheque, não tem acesso aos dados 

cadastrais dos emitentes de cheques para que possa proceder a uma segunda (e 

desnecessária) notificação prévia do correntista, diferentemente do banco sacado 

[...]. 

 

Todos os demais precedentes enfatizaram as diferenças existentes entre os dois tipos 

de cadastro. Assim, conclui-se que a ratio decidendi que motivou a edição da súmula 572 foi 

a natureza, finalidade e a facilidade ou não de acesso aos dados do CCF – trata-se de um 
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cadastro de natureza pública (mantido com recursos financeiros públicos), que tem como 

finalidade proteger o crédito em geral e preservar a higidez do sistema financeiro nacional 

(interesse da coletividade), e cujo acesso aos seus dados é restrito. 

Já o agravo regimental no recuso especial 1.426.139/RS, de relatoria do Ministro 

Luis Felipe Salomão, foi o único a mencionar em sua fundamentação outros cadastros 

públicos de proteção ao crédito que possuem as mesmas características do CCF e que também 

estão sob o controle e fiscalização do Banco Central do Brasil (BACEN). São eles: o Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central (SCR). 

Assim, pensando no modelo de Cortes de Precedentes proposto pelo CPC/2015, caso 

haja, no futuro, alguma demanda semelhante que envolva outros cadastros da mesma natureza 

que o CCF, (a exemplo do Cadin e SCR), a ratio decidendi da Súmula 572 deve ser levada em 

consideração, a fim de garantir a coerência e integridade do sistema jurídico brasileiro. 

Diante do exposto, com o fim de abarcar as necessárias e suficientes razões de 

decidir expostas nos onze precedentes analisados, propõe-se uma alteração do enunciado da 

súmula 572: 

 

Proposta de nova ementa: 1. O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro 

de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) – cadastro de natureza pública, porém 

de acesso restrito e que serve a interesses da coletividade – não tem a 

responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no 

aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de 

danos fundadas na ausência de prévia comunicação, responsabilidade essa que 

compete ao banco sacado, junto ao qual o correntista mantém relação contratual 

(arts. 16 e 27, alínea “a” da Resolução 1.682/1990 do BACEN). 

2. É equivocada a comparação entre o CCF e o SPC e SERASA, os quais se tratam 

de cadastros de natureza privada, com acesso amplo aos seus dados e que 

desempenham função de interesse, predominantemente, privado, qual seja, a 

proteção ao crédito comercial e que por essa razão se submetem ao art. 43, § 2º do 

CDC e Súmula 359 do STJ. 

 

3. 2. Súmula 573 

 

Ementa: Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo 

prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente 

notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de 

instrução. Data da decisão: 22/06/2016. 
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Essa súmula conta com nove precedentes
22

 e, assim como a súmula anterior, um 

desses precedentes foi selecionado como representativo da controvérsia, o recurso especial 

1.388.030/MG, e em razão da riqueza de sua fundamentação servirá de guia na busca pela 

ratio decidendi da súmula 573. 

A recorrente, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., sustentou 

que, dentre outros dispositivos legais, houve violação ao art. 206, § 3º, IX do Código Civil o 

qual estabelece que: “prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e 

a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”. 

Mas toda a discussão ocorrida no corpo do acórdão girou em torno da interpretação 

que deve ser dada ao termo “ciência inequívoca” constante da Súmula 278 do STJ que trata 

do tema, segundo a qual: “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a 

data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 

No caso específico dos autos, a seguradora alegou que o termo inicial da prescrição 

seria o fim do tratamento médico pela vítima, momento em que ela teria ciência inequívoca da 

sua incapacidade permanente para o trabalho; e não a data constante do laudo médico, que no 

caso dos autos foi realizado quatro anos após o fim do tratamento médico.   

A seguradora completa dizendo que entender em sentido contrário seria admitir que 

o termo inicial da prescrição está sujeito ao arbítrio da vítima, que poderia a qualquer 

momento se valer de um laudo médico que lhe seja favorável, ocasionando uma grande 

insegurança jurídica. 

Afirma o relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que quando da edição da 

súmula 278, firmou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição seria sempre a 

data do acidente, independentemente do tipo de lesão. Porém, conforme os casos concretos 

foram chegando aos Tribunais ordinários, deu-se início a discussão sobre a necessidade ou 

não de laudo médico, para aferir quando a vítima teve ciência inequívoca da invalidez 

permanente (total ou parcial). 

Assim, explica o relator que surgiram três entendimentos jurisprudenciais diversos: 

 

O primeiro entendimento considera que a invalidez permanente depende de uma 

declaração médica, sem a qual não há como presumir a ciência da vítima. 

[...] 
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 AgRg no Agravo em RESP 724.543/SP, AgRg nos EDcl no Agravo em RESP 659.850/MG, AgRg no Agravo 

em RESP 672.051/SP, AgRg no Agravo de Instrumento 1.158.070/BA, AgRg no Agravo em RESP 390.267/SC, 

AgRg no Agravo em RESP 630.829/SP, AgRg no Agravo em RESP 546.911/SP, EDcl no RESP 1.388.030/MG 

e RESP 1.388.030/MG. 
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O segundo entendimento é uma ligeira mitigação do primeiro. Aceita-se a presunção 

de ciência inequívoca, independentemente de laudo médico, mas somente nas 

hipóteses em que a invalidez é notória, como nos casos de amputação de membro. 

[...] o terceiro entendimento admite que essa ciência possa ser presumida, conforme 

as circunstâncias do caso. 

 

Para solucionar a dispersão jurisprudencial, o relator analisou os três entendimentos, 

à luz do art. 334 do CPC/73 (atual art. 374 do CPC/2015), o qual prevê que: 

 

Art. 334. Não dependem de prova os fatos: 

I - notórios; 

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 

III - admitidos, no processo, como incontroversos; 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

 

Nas palavras do relator: 

 

O primeiro entendimento acima descrito, exigindo um laudo médico para que se 

considere a ciência inequívoca da vítima, está de acordo com esse dispositivo legal 

(a contrario sensu), pois o laudo médico é uma prova documental. 

O segundo entendimento também está de acordo, pois o caráter permanente da 

invalidez em hipóteses como amputação de membro constitui fato notório para a 

vítima, enquadrando-se no inciso I, supra. 

O terceiro entendimento, contudo, parece afrontar o disposto no art. 334 do Código 

de Processe Civil, por não haver norma legal que autorize o julgador a presumir a 

ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a 

não submissão a tratamento ou a interrupção deste. 

 

Esmiuçando melhor esse terceiro entendimento, a Ministra Maria Isabel Gallotti em 

seu voto nos embargos de declaração opostos contra o recurso especial 1.388.030/MG 

afirmou que a compreensão dos Ministros: 

 

[...] foi no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero 

decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no 

período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público 

de saúde. 

Mas há outras circunstâncias, passíveis de apuração na instrução e valoração pelo 

juízo de origem, como documentos, a própria confissão da parte, ou sua comprovada 

conduta incompatível com o desconhecimento da invalidez permanente, passíveis de 

aferição pelas instâncias ordinárias. 

 

Sendo assim, a súmula 573 foi editada com o fim de definir que o termo a quo do 

prazo prescricional de três anos (“ciência inequívoca”) é a data indicada no laudo médico 

apresentado pela vítima, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou nos casos em 

que o conhecimento anterior restou comprovado na fase de instrução. Salvo essas duas 
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exceções, não é permitido ao julgador presumir a ciência inequívoca da vítima em momento 

anterior à elaboração do laudo médico. 

Pelo exposto, a redação da Súmula 573 do STJ não mereceria nenhum adendo. 

Contudo, olhando com um pouco mais de atenção, não há nenhuma razão necessária 

e suficiente que justifique a aplicação desse entendimento somente ao seguro obrigatório 

DPVAT.  

Os dispositivos que foram interpretados por todos os acórdãos (art. 206, § 3º, IX do 

Código Civil e Súmula 278 do STJ), não fazem distinção de prazo prescricional (3 anos) ou 

de termo a quo (ciência inequívoca) para os seguros privados ou para o seguro obrigatório 

DPVAT. 

Vendo por esse prisma, a Súmula 573 do STJ restringiu demasiadamente o campo de 

incidência desse entendimento, quando se referiu apenas e tão somente ao seguro DPVAT.  

Inclusive, um dos precedentes, o agravo regimental no agravo de instrumento 

1.158.070/BA, versa sobre seguro privado, e faz uso dos mesmos fundamentos, sem fazer 

distinções.  

Desta forma, pensando novamente no modelo de Corte de Precedentes proposto pelo 

CPC/2015, por não vislumbrar nos acórdãos razões que justifiquem a diferenciação 

(distinguishing), sugere-se que seja retirada a expressão “DPVAT” da redação da súmula, a 

fim de garantir a coerência e integridade do sistema jurídico brasileiro; bem como o 

acréscimo dos fundamentos legais debatidos nos acórdãos. 

 

Proposta de nova ementa: Nas ações de indenização decorrente de seguro, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez (súmula 278 STJ), para fins de 

contagem do prazo prescricional (art. 206, § 3º, IX do CC), depende de laudo 

médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. 

 

3. 3. Súmula 580 

 

Ementa: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. Data da decisão: 14/09/2016. 
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Essa súmula conta com doze precedentes
23

, e para entender qual a ratio decidendi 

que motivou a sua edição, utilizar-se-á da fundamentação de dois deles, em razão da clareza 

de suas exposições.  

O primeiro deles é recurso especial 1.483.620/SC, de relatoria do Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, e que foi selecionado como representativo da controvérsia. Em seu voto o 

relator faz uma importante digressão da legislação pertinente ao caso.  

Explica o relator que o art. 3º da Lei 6.194/74, em sua redação original, adotava o 

salário mínimo como indexador do teto da indenização do seguro DPVAT. 

 

Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: 

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País – no 

caso de morte; 

b) até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País – no 

caso de invalidez permanente; 

c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País – como 

reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, passou-se a discutir a 

constitucionalidade dessa regra, em razão do que dispõe o art. 7º, IV, in fine da CF. 

 

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim; 

 

Acrescenta ainda o relator que, a partir de 2006, com a política de valorização real do 

salário mínimo, a questão de sua indexação à indenização do seguro DPVAT gerou grande 

debate, em razão do medo de ocasionar um forte desequilíbrio no sistema do seguro 

obrigatório. 

É nesse cenário que surge a Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 

11.482/2007, e que alterou a redação do art. 3º da Lei 6.194/74, o qual passou a estabelecer 

um valor fixo para as indenizações do seguro DPVAT. 
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 AgRg no RESP 1.555.050/PR, AgRg no RESP 1.509.650/SP, RESP 1.358.961/GO, EDcl no Agravo em 

RESP 738.582/PR, EDcl no RESP 1.467.664/SC, EDcl no RESP 1.477.539/SC, RESP 1.483.620/SC, AgRg no 

RESP 1.482.716/SC, AgRg no RESP 1.470.348/SC, AgRg no RESP 1.480.735/SC, AgRg no RESP 

1.469.465/SC e AgRg no Agravo em RESP 46.024/PR. 
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Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: 

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; 

II – até R$ 13.5000,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e 

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. 

 

Lembra o relator que, na época da edição da Medida Provisória 340/2006, o valor do 

salário mínimo era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme Lei n. 11.321/2006. 

Assim, realizando os cálculos, nota-se que houve uma redução de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) no valor máximo de indenização em caso de morte ou invalidez permanente, passando 

de R$ 14.000,00 (R$ 350,00 x 40) para R$ 13.500,00 (valor fixo estabelecido pela Medida 

Provisória). E uma redução de R$ 100,00 (cem reais) no valor máximo de indenização em 

razão de despesas médicas e suplementares, passando de R$ 2.800,00 (R$ 350,00 x 8) para R$ 

2.700,00.  

Porém, com o passar do tempo, o valor do salário mínimo sofreu reajustes de forma a 

garantir o poder de compra do trabalhador frente à inflação, mas o mesmo não aconteceu com 

os valores da indenização do seguro DPVAT, que a cada ano ficaram mais defasados.  

E é aqui que surge o conflito que a súmula 580 do STJ buscou solucionar. 

Inconformados com a defasagem do valor da indenização, os beneficiários do seguro 

DPVAT buscaram uma interpretação mais favorável para o início da contagem da correção 

monetária. 

O art. 5º, § 7º da Lei 6.194/74 que trata do tema não é claro quanto ao termo inicial 

da correção monetária das indenizações do seguro DPVAT: 

 

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou 

não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

§ 7
o
 Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento 

do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à 

correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros 

moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro 

privado. 
 

Assim, os beneficiários do seguro DPVAT ingressaram com ações defendendo a tese 

de que a incidência de correção monetária das indenizações do seguro DPVAT deveria incidir 

a partir de 29 de dezembro de 2006, data em que foi editada a Medida Provisória n. 340/2006. 
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Contudo, em outro precedente da súmula 580, o agravo regimental no agravo em 

recurso especial 46.024/PR, o relator Ministro Sidnei Beneti entendeu que “em sendo a 

atualização monetária um consectário do direito principal, não se mostra razoável que o seu 

termo inicial possa retroagir a período anterior ao próprio reconhecimento desse direito”. 

Dessa forma, firmou-se o entendimento de que a correção monetária dos valores 

devidos a título de indenização do seguro DPVAT deve incidir a partir do evento danoso, 

conforme, inclusive, o enunciado da súmula 43 do STJ: “A correção monetária sobre dívida 

por ato ilícito incide a partir do efetivo prejuízo”. 

Por todo o exposto, sugere-se uma pequena alteração no enunciado da súmula 580, 

para inserir referência à súmula 43 do STJ: 

 

Proposta de nova ementa: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT 

por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, conforme 

entendimento da súmula 43 do STJ. 

 

Interessante ressaltar que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao final de seu voto 

no recurso especial 1.483.620/SC, reconhecendo a importância da matéria debatida sugeriu a 

remessa dos autos ao Poder Legislativo para “que possa servir de subsídio na elaboração de 

um projeto de lei que regule a atualização do valor das indenizações do seguro DPVAT”. 

Por fim, recomenda-se que se faça na sequência a leitura subitem 3.16 Súmula 632 

do STJ (p. 80 desta dissertação), em razão da pertinência entre os temas tratados em ambas as 

súmulas. 

  

3. 4. Súmula 581 

 

Ementa: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores, solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Data da decisão: 

14/09/2016. 

 

Essa súmula conta com dezesseis precedentes
24-25

 e, assim como nas súmulas 

anteriores, um deles, o recurso especial 1.333.349/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe 

                                                           
24

 AgRg no AgRg no Agravo em RESP 641.967/RS, Conflito de Competência 142.726/GO, AgRg no Agravo 

em RESP 579.915/SP, AgRg no Agravo em RESP 353.436/SP, RESP 1.333.349/SP, AgRg no RESP 

1.334.284/MT, RESP 1.326.888/RS, AgRg no Agravo em RESP 276.695/SP, AgRg nos EDcl no RESP 

1.280.036/SP, AgRg no Agravo em RESP 96.501/RS, AgRg na Medida Cautelar 20.907/MS, AgRg no RESP 

1.191.297/RJ, AgRg no Agravo em RESP 305.907/RS, AgRg no Agravo em RESP 133.109/SP, RESP 

1.269.703/MG, Embargos de Divergência em Agravo 1.179.654/SP. 



55 

 

Salomão, foi selecionado como representativo da controvérsia, e servirá como guia na busca 

pela ratio decidendi da súmula 581 em razão da riqueza de sua fundamentação. 

A tese central defendida pelo recorrente é a de que a execução não possui lastro em 

título executivo exigível, uma vez que o embargante é apenas avalista de cédula de crédito 

bancário, cujo devedor principal está em recuperação judicial. Buscou o recorrente a 

suspensão ou extinção do procedimento executivo (o pedido varia conforme a fase em que se 

encontra o processo de recuperação judicial da empresa) com base no que dispõe alguns 

artigos da lei de falência que serão expostos na sequência. 

Em seu voto, o relator explica que o processo de recuperação judicial se divide em 

duas fases: a primeira inicia-se com o deferimento de seu processamento, e a segunda com a 

aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da 

recuperação por sentença. E em qualquer das fases, a solução jurídica para o devedor solidário 

ou coobrigado em geral é a mesma. 

Na primeira fase, uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras 

providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e 

execuções, nos termos dos arts. 6º, caput e 52, III da Lei n. 11.101/2005: 

 

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 

judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 

devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz 

deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: 

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na 

forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as 

relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei; 

 

Valendo-se desses dispositivos, muitos devedores solidários da obrigação – que tem 

como devedor principal a empresa recuperanda – indicam a parte final do caput do art. 6º 

como fundamento do pedido de suspensão das ações individuais ajuizadas com si. Contudo, 

essa tese, embaralha os conceitos de sócio solidário e de devedor solidário. Nas palavras do 

relator: 

 

É que o caput do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, no que concerne à suspensão das 

ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança os sócios solidários, 

figuras presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos 

                                                                                                                                                                                     
25

 Um dos dezesseis precedentes não guarda nenhuma relação com o tema tratado na súmula, trata-se do agravo 

regimental na medida cautelar 20.907/MS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi. Esse acórdão cuida da nulidade 

de procuração pública utilizada na alienação de bem imóvel, onde se busca a nulidade do ato jurídico e a 

consequente reintegração de posse. 
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consorciados não é subsidiária ou limitada às suas respectivas quotas/ações, como é 

o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC) e da 

sociedade em comandita simples, no que concerne aos sócios comanditados (art. 

1.045 do CC). 

A razão de ser da norma que determina, tanto na falência quanto na recuperação 

judicial, a suspensão das ações dos credores particulares dos sócios solidários 

repousa no fato de que, na eventualidade de decretação da falência da sociedade, os 

efeitos da quebra estendem-se àqueles, nos mencionados tipos societários menores, 

mercê do que dispõe o art. 81 da Lei n. 11.101/2005. 

[...] 

A situação é bem diversa, por outro lado, em relação aos devedores solidários ou 

coobrigados. Para eles, a disciplina é exatamente inversa, prevendo a lei 

expressamente a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a 

recuperação judicial do devedor principal. 

Nesse sentido é o que dispõe o § 1º do art. 49 da lei: 

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 

 

Já na segunda fase do processo de recuperação judicial, a aprovação do plano opera 

novação dos créditos e a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º da Lei 11.101/2005: 

 

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei. 

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título 

executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

 

O relator esclarece que a novação prevista na Lei 11.101/2005 é diferente daquela 

prevista na lei civil, que como regra, extingue as garantias da dívida, conforme art. 364 do 

CC: 

 

Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não 

houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o 

penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a 

terceiro que não foi parte na novação. 

 

A novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a 

manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei 11.101/2005), que só serão suprimidas ou 

substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, por ocasião 

da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005). 

A manutenção das garantias na novação específica da Lei 11.101/2005 tem razão de 

ser, porque, em ocorrendo a falência da empresa, a novação será desfeita e os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas, conforme 

dispõe o art. 61: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art584iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art584iii
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Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em 

recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que 

se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. 

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de 

qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do art. 73 desta Lei. 

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias 

nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos 

e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. 

 

Daí porque se fala que a novação da recuperação judicial é sui generis, pois está 

sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no 

plano de recuperação, circunstância que a diferencia da novação prevista na lei civil. 

Por todo o exposto, nota-se que se trata de um tema complexo e cheio de nuances, de 

forma que a ementa da súmula poderia ter sido mais esclarecedora, inclusive, o Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino em seu voto no recurso especial 1.333.349/SP, sugeriu que fosse 

editada súmula para facilitar a “publicidade da tese debatida”.  

Assim, passa-se à sugestão de uma nova redação para o enunciado da súmula 581, de 

forma a abranger os fundamentos necessários e suficientes que levaram à formação do 

entendimento: 

 

Proposta de nova ementa: 1. O deferimento do processamento de recuperação 

judicial do devedor principal, não suspende as ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores, solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória. Os arts. 6º, caput e 52, III da Lei 11.101/2005 cuidam da suspensão 

de ações e execuções contra o sócio solidário e ilimitadamente responsável, e não 

contra o devedor solidário. 

2. Aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e 

concedida a recuperação por sentença, a novação de créditos de que trata o art. 59, 

caput e § 1º da Lei 11.101/2005 não extingue as garantias da dívida como na 

novação prevista em lei civil (art. 364 do CC). Ao contrário, na novação específica 

da recuperação judicial as garantias são mantidas, porém em condição suspensiva, 

conforme art. 61 da Lei 11.101/2005. De modo que, havendo o descumprimento do 

plano de recuperação, com consequente decretação da falência, os credores com 

garantia cambial, real ou fidejussória originalmente contratadas terão reconstituídos 

seus direitos e garantias. 

3. Ambos os entendimentos se fundamentam no que dispõe o art. 49, § 1º da Lei 

11.101/2005. 

 

3. 5. Súmula 594 

 

Ementa: O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos 

em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder 

familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas 

no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros 

questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na 

comarca. Data da decisão: 25/10/2017. 
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Essa súmula conta com sete precedentes
26

, dos quais dois foram selecionados como 

representativos de controvérsia, são eles os recursos especiais 1.265.821/BA e 1.327.471/MT, 

ambos de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e que possuem idêntica fundamentação. 

Em razão da clareza e riqueza de argumentos expostos nesses precedentes, eles servirão de 

guia na busca pela ratio decidendi da súmula 594. 

A discussão se dá em torno da legitimidade ou não do Ministério Público para a 

propositura de ação de alimentos em benefício de criança e adolescente que se encontra sob o 

poder familiar de um dos pais.  

O relator propõe que o art. 201, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

cuida da atuação do Ministério Público nos processos de competência da Justiça da Infância e 

Juventude, seja interpretado à luz das atribuições traçadas pela Constituição Federal à essa 

instituição, bem como do dever constitucional de proteção da criança e do adolescente.  

A Constituição Federal estabelece em seu art. 127 que: 

 

Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

E para a consecução de suas atribuições, o art. 129 da CF elenca de forma 

exemplificativa, quais são as funções institucionais mínimas do Ministério Público. O relator 

chama a atenção para o inciso IX desse artigo, o qual traz uma cláusula de abertura que 

permite à legislação infraconstitucional o incremento de outras funções: 

 

Art. 129 CF - São funções institucionais do Ministério Público: 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 

sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de 

entidades públicas. 

 

A interpretação conjunta desses dois dispositivos, segundo o relator, leva à conclusão 

de que a legislação infraconstitucional poderá apenas ampliar o campo de atuação do 

Ministério Público, mas nunca subtrair atribuições já existentes no texto constitucional ou 

criar embaraços à realização de suas incumbências centrais, como a defesa dos “interesses 

sociais e individuais indisponíveis”. 

                                                           
26

 RESP 1.265.821/BA, RESP 1.327.471/MT, AgRg nos EDcls no RESP 1.262.864/BA, RESP 1.269.299/BA, 

AgRg no RESP 1.245.127/BA, RESP 1.113.590/MG, RESP 510.969/PR. 
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Tendo isso em mente, antes de se passar para a análise dos dispositivos do ECA, o 

relator analisa o art. 227 da CF, que trata da defesa dos interesses de crianças e adolescentes. 

 

Art. 227 CF - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.  

 

Para o relator, não resta dúvida de que a defesa dos interesses de crianças e 

adolescentes, sobretudo no que diz respeito ao dever de prestar alimentos, se trata de um 

interesse individual indisponível, e que, como tal, insere-se nas atribuições do Ministério 

Público.  

Reforçando o seu entendimento, o relator traz o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal sobre o tema, exarado na ação direita de inconstitucionalidade 3.463, de 

relatoria do Ministro Ayres Britto. Os ministros do STF entenderam que, por força do inciso 

IX do art. 129 da CF, a norma infraconstitucional que acresce funções ao Ministério Público, 

relacionadas à defesa da criança e do adolescente, é consentânea com a sua vocação 

constitucional. 

Tendo isso em mente, o relator passa a análise do art. 201, III do ECA, segundo o 

qual: 

 

Art. 201 - Compete ao Ministério Público: 

III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão 

e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e 

guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da 

Justiça da Infância e da Juventude;  

 

Segundo o relator, o mencionado artigo em momento algum restringe a atuação do 

Ministério Público. Porém, há quem defenda, equivocadamente, que o Ministério Público só 

teria legitimidade para atuar conforme estabelece o supracitado artigo, quando os direitos do 

menor estiverem sendo ameaçados ou violados, de acordo com o art. 98 do ECA: 

 

Art. 98 ECA - As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 
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Para os defensores dessa interpretação, estando o menor sob o poder familiar de um 

de seus genitores, o Ministério Público não teria legitimidade para atuar, pois estaria violando 

o art. 98, II do ECA.  

Contudo, conforme prevê a Carta Magna, a lei infraconstitucional não pode restringir 

as funções do Ministério Público, mas apenas ampliá-las, desde que em conformidade com 

suas atribuições constitucionais. Assim sendo, a interpretação do art. 201, III do ECA, que 

restringe a atuação do Ministério Público às situações elencadas no art. 98 do ECA não 

encontra respaldo constitucional. 

O relator traz ainda outros fundamentos
27

 para reforçar a orientação adotada pela 

Súmula 594, porém, no entendimento dessa pesquisadora, apesar de lançarem mais luz sobre 

o tema, tais fundamentos são menores e marginais (obter dicta), ou seja, não representam o 

núcleo da decisão, e por essa razão não serão esmiuçados. 

Por todo o exposto, visando abarcar os fundamentos trazidos nos precedentes e que 

devem servir de norte para outras ações que por ventura discutam as atribuições do Ministério 

Público, sugere-se uma nova redação para o enunciado da Súmula 594: 

 

Proposta de nova ementa: 1. Está entre as atribuições constitucionais do Ministério 

Público a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), e 

dentre esses interesses, se encontra o dever do Estado de proteger, com absoluta 

prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes. 

2. A lei infraconstitucional pode ampliar as funções do Ministério Público previstas 

constitucionalmente (art. 129, IX da CF), sendo-lhe vedada subtrair ou criar 

qualquer embaraço à realização de suas funções centrais. 

3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em 

proveito de criança ou adolescente (art. 201, III do ECA), independentemente do 

exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas 

situações de risco descritas no art. 98 do ECA.  

 

3. 6. Súmula 595 

 

Ementa: As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos 

suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo 

Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada 

informação. Data da decisão: 25/10/2017. 

 

                                                           
27

 Entre esses fundamentos está a confusão entre a substituição processual do Ministério Público – onde se 

pleiteia em nome próprio direito alheio, com a representação processual da Defensoria Pública – em que há 

necessidade de manifestação de vontade do assistido ou de quem lhe faça as vezes, e que no caso específico da 

Defensoria, se restringe apenas aos necessitados; e o fato de existir ou não Defensoria Pública na comarca. 
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Essa súmula conta com nove precedentes
28

, neles se discute a responsabilidade das 

instituições privadas de ensino superior pelos danos causados aos seus alunos em razão da 

realização de curso não reconhecidos pelo Ministério da Educação. Esse não reconhecimento 

acaba, de acordo com os casos narrados, impedindo o aproveitamento do diploma para fins 

profissionais, como a inscrição no respectivo conselho de classe, assunção de cargo público, 

recebimento de gratificação correspondente ao título acadêmico, entre outros.  

De acordo com o enunciado oficial da súmula, a responsabilidade é objetiva e só se 

verifica quando não é prestada informação prévia e adequada ao aluno sobre a situação em 

que se encontra o curso perante o Ministério da Educação. 

Todos os precedentes foram uníssonos no sentido de que a relação jurídica existente 

entre a instituição de ensino privada e o aluno é consumerista. E como tal é dever do 

fornecedor informar prévia e corretamente o consumidor para que esse realize uma escolha 

consciente, garantindo com isso que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam 

atingidas.  

Assim, quando a instituição de ensino (fornecedora) omite ou não presta informações 

claras e adequadas de que o curso em questão não é reconhecido pelo Ministério da Educação 

acaba por impedir que o aluno (consumidor) faça uma escolha consciente quanto a se 

matricular ou não, em virtude das consequências que a falta do reconhecimento em questão 

podem lhe acarretar no futuro.  

Os acórdãos fundamentaram o seu entendimento com os seguintes dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

 

Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. 

 

Art. 37 É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando 

deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 
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 AgRg no Agravo em RESP 651.099/PR, RESP 1.079.145/SP, RESP 1.232.773/SP, RESP 1.244.685/SP, 

RESP 1.101.664/SP, RESP 1.230.135/MT, RESP 1.121.275/SP, RESP 1.034.289/SP e RESP 998.265/RO. 
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Assim, visando tornar a redação da súmula mais didática e condizente com os 

fundamentos trazidos em seus precedentes, sugere-se a seguinte redação para o enunciado em 

questão: 

 

Proposta de nova ementa: 1. As instituições de ensino superior privado respondem 

objetivamente pelos danos suportados pelo aluno pela realização de curso não 

reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada 

prévia e adequada informação. 

2. A informação prévia e adequada sobre o curso permite ao aluno escolher de forma 

consciente se deve ou não se matricular, em razão das consequências que poderá ter 

de suportar no futuro. 

3. A relação jurídica existente entre a instituição de ensino privado e o aluno é 

consumerista, e como tal deve obediência aos arts. 6º, III, 14 e 37, §§ 1º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor.  

 

Os fundamentos debatidos nos precedentes não trazem, propriamente, nenhuma 

inovação no que se refere aos direitos do consumidor (direito a informação prévia e 

adequada), porém, o que chama atenção nessa súmula é o recurso especial 1.079.145/SP, de 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. 

No caso dos autos, apesar dos ministros concluírem que a instituição de ensino 

cumpriu o seu dever de informação prévia e adequada, acabaram condenando-a ao pagamento 

de indenização, sob o argumento de que o consumidor, mesmo tendo sido informado prévia e 

adequadamente, não consentia com a possibilidade de ao final do curso o mesmo não 

obtivesse o reconhecimento pelo Ministério da Educação. No caso dos autos, a aluna 

trabalhava na instituição de ensino em que estudava. 

 A seguir, trechos do voto do Ministro Antônio Carlos Ferreira: 

 

[...] restava judicialmente reconhecido o fato de que a interessada foi devidamente 

cientificada de que o curso de pós-graduação para o qual se candidatou não havia 

sido credenciado pelo MEC, mormente pela circunstância de que a recorrente 

compôs o corpo docente da instituição e trouxe com a inicial documento no qual 

constava a informação do caráter experimental do “Curso de Mestrado em 

Administração de Serviços de Saúde”. Ademais, foi convocada a participar de 

reuniões nas quais se tratou de modo expresso do assunto. 

O julgamento da causa concentrou-se, dessarte, na avaliação jurídica acerca da 

responsabilidade civil de entidade educacional que, conquanto tenha cumprido o 

dever de informação, não logrou obter o credenciamento do curso que ofereceu, 

deixando de atender os requisitos mínimos para a respectiva habilitação. 

[...] Sem embargo, as máximas da experiência autorizam-me a afirmar que, na 

oportunidade da contratação, a recorrente não consentia com a possibilidade de o 

curso não vir a ser credenciado, como também não admite tal hipótese qualquer 

cidadão que se matricule para estudos em nível superior, malgrado advertido de que 

a disciplina pende de credenciamento no órgão governamental fiscalizador. 
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Esse específico precedente vai de encontro aos demais, razão pela qual não deveria 

constar da relação de acórdãos que embasaram o entendimento exarado na súmula 595; ou, 

talvez, a súmula merecesse outro entendimento, no qual conste que é a instituição de ensino 

responde pelos danos, independentemente, de ter fornecido informação prévia e adequada. 

 

3. 7. Súmula 596 

 

Ementa: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, 

somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu 

cumprimento pelos pais. Data da decisão: 08/11/2017. 

 

Essa súmula conta com onze precedentes
29

, e em todos eles o debate se dá em torno 

da responsabilidade dos avós em prestar alimentos aos netos, e da interpretação que deve ser 

dada aos arts. 1.696 e 1.698 do CC, cuja redação se reproduz abaixo: 

 

Art. 1.696 – O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximo em grau, 

uns em falta de outros. 

Art. 1.698 – Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em 

condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau 

imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem 

concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, 

poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

 

 No recurso especial 579.385/SP a relatora, Ministra Nancy Andrighi, elucida o alcance 

da expressão “falta” constante do art. 1.696 do CC, que não deve ser interpretada de forma 

restritiva, mas sim de forma extensiva para abarcar todas as situações de impossibilidade de 

prestação de alimentos ao filho pelos pais/genitores, a saber: a) ausência propriamente dita 

(aquela judicialmente declarada, em razão do desaparecimento de um ou ambos os genitores 

ou de seu falecimento); b) incapacidade de exercício de atividade remunerada por um ou 

ambos os genitores; e c) insuficiência de recursos necessários para suprir as necessidades do 

filho. 

 Dessa forma, a responsabilidade dos avós em prestar alimentos aos netos é subsidiária 

e complementar, ou seja, primeiramente, a obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais, 

e somente na ausência, incapacidade ou insuficiência total ou parcial desses, e que se deve 

buscar o cumprimento da obrigação pelos avós. 
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 RESP 1.415.753/MS, AgRg no Agravo em RESP 367.646/DF, AgRg no Agravo em RESP 390.510/MS, 

AgRg no Agravo em RESP 138.218/MS, RESP 576.152/ES, RESP 831.497/MG, AgRg no Agravo de 

Instrumento 1.010.387/SC, RESP 858.506/DF, RESP 804.150/DF, RESP. 658.139/RS e RESP 579.385/SP. 
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 No mesmo sentido, é o voto do Ministro Aldir Passarinho Júnior, relator do recurso 

especial 858.506/DF: 

 

[...] a responsabilidade é subsidiária, porém ela há de ser aferida concomitantemente 

com a suficiência ou não da prestação alimentar oferecida pelos pais, ou seja, há que 

se identificar se ela está ou não sendo prestada e, ainda que o esteja, se ela é bastante 

ou não para o atendimento das necessidades do alimentando. Se ela já é oferecida e é 

suficiente, não há falar-se em complementação pelos avós. Se ela é oferecida e não 

atende integralmente às necessidades do menor, mas já alcança o limite de 

suportabilidade dos pais, então é possível a suplementação pelos avós. 

 

Todos os precedentes da súmula foram uníssonos nesse mesmo sentido. E, quanto à 

redação do enunciado, ela pareceu bem condizente com os fundamentos trazidos nos 

precedentes, porém, com o intuito de torná-la ainda mais didática, sugere-se uma pequena 

alteração:  

 

Proposta de nova ementa: A obrigação alimentar dos avós tem natureza 

complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de ausência, 

incapacidade ou insuficiência total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. 

 

3. 8. Súmula 597 

 

Ementa: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização 

dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da 

contratação. Data da decisão: 08/11/2017. 

 

Essa súmula conta com dez precedentes
30

. E, em todos os acórdãos o entendimento 

foi o mesmo, no sentido de ser abusiva a previsão contratual de carência superior a 24 horas 

para cobertura de plano de saúde nos casos de urgência e emergência, pois a recusa de 

cobertura nesses casos pode frustrar o próprio sentido e razão de ser do contrato firmado entre 

as partes, que é a preservação da vida, saúde e integridade física do segurado. 

Nesse sentido, é o voto do Ministro Luis Felipe Salomão no recurso especial 

962.980/SP: 

 

[....] os artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor preveem 

a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa que o 

consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de 
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 AgInt no RESP 1.448.660/MG, AgInt no Agravo em RESP 949.288/CE, AgInt no Agravo em RESP 

912.662/SP, AgInt no Agravo em RESP 833.977/DF, AgInt no Agravo em RESP 858.013/DF, AgInt no Agravo 

em RESP 892.340/SP, AgRg no Agravo em RESP 854.954/CE, AgRg no Agravo em RESP 627.782/SP, AgRg 

no Agravo em RESP 595.365/SP e RESP 962.980/SP. 
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assistência à saúde, não ficar desamparado, no que tange à procedimento médico 

premente e essencial à preservação de sua vida. 

 

É por essa razão que, o art. 12, V, alínea “c” da Lei n. 9.656/98, que regulamenta os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que o prazo máximo de carência 

para casos de urgência e emergência é de 24 horas: 

 

Art. 12 -  São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1
o
 do art. 1

o
 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos 

I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 

plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: 

V - quando fixar períodos de carência: 

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e 

emergência;  

 

Assim, buscando trazer o fundamento legal, bem como a finalidade principal por trás 

de todo contrato de plano de saúde, propõe-se a seguinte redação para o enunciado da súmula 

597: 

 

Proposta de nova ementa: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê 

carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de 

emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo 

de 24 horas contado da data da contratação (art. 12, V, alínea “c” da Lei n. 

9.656/98), por ferir a legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato, que 

é a preservação de sua vida, saúde e integridade física. 

 

3. 9. Súmula 602 

 

Ementa: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Data da decisão: 

22/02/2018. 

 

Essa súmula conta com nove precedentes
31

. E a maioria dos acórdãos se limitou a 

dizer que “esta Corte possui orientação no sentido de que as disposições do Código de Defesa 

do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas 

sociedades cooperativas” (Agravo interno no agravo em recurso especial 901.484/SP, de 

relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). Porém, após essa frase padrão, não havia 

nenhuma explicação jurídica mais detalhada sobre as razões que levaram a Corte a adotar esse 

entendimento. 
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 AgInt no Agravo em RESP 454.376/SP, AgInt no Agravo em RESP 949.537/SP, AgInt no Agravo em RESP 

914.288/SP, AgInt no Agravo em RESP 901.484/SP, AgInt no Agravo em RESP 133.203/SP, AgRg no Agravo 

em RESP 727.571/SP, AgRg no RESP 1.315.625/SP, AgRg no RESP 1.280.916/SP, AgRg no RESP 

1.380.977/SP.  
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O recurso especial 454.376/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, citando 

trechos da decisão de segunda instância, tentou, ainda que brevemente, explicar as razões de 

decidir, por trás desse precedente:  

 

[...] a cooperativa colocada no polo passivo da demanda é daquelas em que um 

grupo de pessoas, de forma disfarçada, promove a venda de unidades condominiais e 

os compradores, que não tinham a menor intenção de se associarem a nada, aderem 

com o fim exclusivo de comprar o imóvel. 

 

Ou seja, é necessário verificar, em cada caso concreto, qual é a verdadeira natureza 

jurídica da relação existente entre as partes, para que se determine qual o regime jurídico 

aplicável ao negócio em espécie.  

Se a roupagem jurídica de cooperativa visa tão somente mascarar o que na realidade 

é uma incorporadora e construtora de imóveis – para afastar a incidência das normas 

protetivas do Código de Defesa do Consumidor e das regras de rescisão do contrato 

imobiliário, a falsa cooperativa deve ser tratada como incorporadora, sujeitando-se às regras 

que tentou, maliciosamente, afastar. 

A necessária análise do material fático constante dos autos encontra óbice na Súmula 

7 do STJ, segundo a qual: “ pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial”. Óbice esse que foi lembrando por todos os precedentes. 

Da forma como restou redigida a súmula, dá-se a entender que toda e qualquer 

cooperativa habitacional está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Para 

corrigir esse equívoco e retratar os verdadeiros fundamentos trazidos pelos precedentes é que 

se propõe a seguinte redação: 

 

Proposta de nova ementa: Se da análise do conjunto fático-probatório constatar-se 

que a roupagem de cooperativa habitacional fora constituída apenas com o fim de 

mascarar o que na realidade é uma incorporadora e construtora de imóveis, aplicar-

se-á a ela as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor. 

 

3. 10. Súmula 608 

 

Ementa: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Data da decisão: 

11/04/2018. 
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Essa súmula conta com treze precedentes
32

. E dentre todos, o recurso especial 

1.285.483/PB, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, foi aquele que melhor 

apresentou os fundamentos necessários e suficientes que levaram à formação do entendimento 

exarado na súmula 608. 

Em seu voto, o relator trouxe as diversas modalidades que uma entidade privada de 

plano de saúde pode assumir, e dentre essas modalidades, o relator explicou quais são as 

características específicas da autogestão que levam ao afastamento das regras estabelecidas 

pela legislação consumerista. 

Segundo o art. 1º, II, da Lei n.º 9.656/98 as operadoras de plano de saúde podem ser 

constituídas nas modalidades de: sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de 

autogestão. 

No caso das operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão, também 

chamadas de “planos fechados”, existem particularidades na sua constituição que as 

diferenciam das demais operadoras de “planos abertos” - que comercializam os seus produtos 

e serviços no mercado de consumo para todo e qualquer consumidor, e que por essa razão 

estão submetidas às regras do CDC. 

As entidades de autogestão são planos coletivos de saúde instituídos por governos 

municipais ou estaduais, grandes empresas, sindicatos ou entidades de classe, e destinam-se, 

exclusivamente, às pessoas (e seus dependentes) que possuem vínculo jurídico com a 

instituidora – é por essa razão que são conhecidos como “planos fechados”, já que a 

possibilidade de adesão é restrita a um grupo seleto de pessoas. 

 A assistência médica não é o objetivo fim da instituidora, razão pela qual não visa 

lucro ao desempenhá-la. As contribuições são calculadas com base nos respectivos 

rendimentos auferidos pelos usuários – quem tem maior salário contribui com mais para o 

todo – e eventual valor excedente é aproveitado em favor dos próprios usuários, em um 

modelo de solidariedade. 

A instituidora opta por assumir a responsabilidade pela gestão e pelo fornecimento 

de serviços de assistência médica, sem intermediação – daí o termo “autogestão” –, o que 

acaba por baratear os custos para os usuários. 
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 AgInt no RESP 1.358.893/PE, AgInt no RESP 1.563.986/MS, RESP 1.673.366/RS, AgInt no Agravo em 

RESP 943.838/SP, RESP 1.644.829/SP, RESP 1.285.483/PB, RESP 1.121.067/PR, RESP 1.106.557/SP, AgRg 

no Agravo de Instrumento 1.250.819/PR, RESP 418.572/SP, RESP 285.618/SP, RESP 986.947/RN e RESP 

251.024/SP. 
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Por fim, outra característica importante das entidades de autogestão, é quanto a sua 

administração se dar de forma paritária, ou seja, com representantes da instituidora e dos seus 

usuários, eleitos por seus pares. 

Em função de todas essas peculiaridades, a Lei n.º 9.656/98 estabelece um 

tratamento diferenciado às entidades de autogestão quanto a não obrigatoriedade de 

oferecimento do chamado “plano-referência”. 

Considerando a função social do contrato de plano de assistência à saúde e para 

garantir o seu cumprimento, o legislador estabeleceu uma série de procedimentos mínimos 

que devem ser oferecidos pelas operadoras de plano de saúde. A esse conjunto de 

procedimentos necessários e inegociáveis pela vontade das partes denominou-se “plano-

referência”. Contudo a própria lei excepcionou essa obrigatoriedade às entidades de 

autogestão: 

 

Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, 

realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia 

intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas 

na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: 

§ 2
o
  As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 

1
o
 do art. 1

o
 desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 

1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros 

consumidores.                         

§ 3
o
  Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2

o
 deste artigo as pessoas 

jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão 

e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. 

 

Essa exclusão ocorre justamente pelas peculiaridades do modelo de autogestão, 

especialmente, em razão de referidos planos não serem ofertados ao público em geral e não 

visarem lucro, características que, se presentes, tornariam a entidade uma fornecedora de 

produtos e serviços e como tal, devendo obediência às regras do constantes do CDC. Nas 

exatas palavras do relator: 

 

A exclusão das autogestões da obrigatoriedade do oferecimento do plano-referência 

se justifica na própria razão de ser do modelo. É que, pensado para garantir o 

mínimo ao usuário, o plano-referência também representa forma de incremento na 

competição entre as operadoras, uma vez que, por serem praticamente idênticos os 

serviços disponibilizados, diferente apenas o preço, a escolha do consumidor é 

facilitada, sendo realizada por meio de simples comparação. 

Na linha desse raciocínio, como as empresas de autogestão não podem oferecer seus 

planos no mercado de consumo, sob pena de total descaraterização da modalidade, 

não faz sentido, para essas empresas, a exigência desse mínimo. 
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A doutrina que comenta o Código de Defesa do Consumidor vê, nessa 

particularidade, razão bastante para que o diploma consumerista não seja aplicado às 

relações constituídas com as operadoras de autogestão. 

 

Assim, pelo exposto, se faz necessário uma alteração do enunciado da súmula 608, 

afim de contemplar as características das entidades de autogestão, que justificam a sua não 

submissão às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Proposta de nova redação: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, 

também chamados de “planos fechados”, cuja adesão é restrita às pessoas que 

possuem vínculo com a instituidora, e que, por não constituir objetivo fim da 

instituidora, não visam lucro. 

 

Cumpre aqui fazer duas observações.  

A primeira delas é que, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que 

toda a operadora de plano de saúde estava submetida às regras do CDC, sem estabelecer 

qualquer diferença de tratamento em razão da modalidade jurídica por ela assumida. Ao editar 

a súmula 608 e estabelecer essa diferenciação (distinguishing) quanto à modalidade de 

autogestão, o tribunal, acertadamente, cancelou a súmula 469, segundo a qual: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 

A Ministra Maria Isabel Gallotti, ao proferir seu voto no recurso especial 

1.285.483/PB, teve a cautela de analisar todos os precedentes da súmula 469 e notou que em 

nenhum deles houve discussão acerca das peculiaridades que diferenciam as entidades de 

autogestão das demais entidades privadas de assistência à saúde. Motivo pelo qual, até a 

edição da súmula 608, a legislação consumerista era aplicada às entidades de autogestão sem 

nenhuma distinção, por força do que dispunha a súmula 469. 

A segunda observação é que na fundamentação dos votos do Ministros Luis Felipe 

Salomão e Maria Isabel Gallotti no recurso especial 1.285.483/PB, ambos se utilizaram, 

analogicamente, dos fundamentos que levaram à edição da súmula 563
33

, segundo a qual: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência 

complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades 

fechadas”, garantindo com isso a coerência e integridade do sistema de precedentes. 

Os precedentes da súmula 608 são um feliz exemplo de como o sistema de 

precedentes deve operar. 
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 Quando da edição da súmula 563, o Superior Tribunal de Justiça cancelou a súmula 321, a qual estabelecia 

que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e 

seus participantes”, sem distinção entre “planos abertos” e “planos fechados”. 
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3. 11. Súmula 609 

 

Ementa: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é 

ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a 

demonstração de má-fé do segurado. Data da decisão: 11/04/2018. 

 

Essa súmula conta com doze precedentes
34-35

. E dentre eles, o recurso especial 

1.230.233/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, foi o que melhor expôs os fatos do 

caso concreto, razão pela qual servirá de guia na busca pela ratio decidendi da súmula 609. 

No caso narrado nos autos, as partes firmaram contrato de seguro saúde, porém a 

seguradora negou o pagamento de cirurgia bariátrica, sob a alegação de que o segurado omitiu 

doença preexistente (obesidade mórbida), bem como, ao responder o questionário de 

avaliação de saúde, disse não ser portador de diabetes, hipertensão ou cardiopatia.  

Em seu voto, ao analisar o panorama fático traçado pelas instâncias ordinárias, a 

relatora entendeu que a obesidade mórbida do segurado era fato conhecido pela seguradora 

desde o momento da contratação. Entendeu também que era dever da seguradora exigir a 

apresentação de exames médicos pelo segurado para conhecer suas reais condições físicas, já 

que algumas doenças poder ser desconhecidas pelo próprio segurado. A seguir transcrevem-se 

elucidativos trechos do acórdão: 

 

A obesidade mórbida é, como indica o próprio nome, aquela que traz consigo 

doenças – ou o alto risco de adquiri-las – associadas ao excesso de peso. Para 

graduação da obesidade a Organização Mundial da Saúde utiliza o IMC – Índice de 

Massa Corporal, correspondente ao peso em quilos dividido pelo resultado da 

multiplicação da altura em metros por ela mesma (IMC = kg/m²), sendo um IMC 

acima de 40 kg/m² indicativo da obesidade mórbida. 

Na hipótese dos autos, toma-se por incontroverso (eis que não impugnado pela 

recorrida) que, na data da contratação do plano, o recorrente declarou à seguradora 

que pesava 146 quilos e tinha uma altura de 1,53 metros, o que resulta num IMC de 

62 kg/m², indicador claro de obesidade mórbida. 

[...] 

Isso significa que, no ato de assinatura do contrato, a seguradora sabia da obesidade 

mórbida do recorrente, sendo evidente que os respectivos riscos certamente foram 

levados em consideração e aceitos ao admiti-lo como segurado, não se podendo falar 

em vício na manifestação de vontade. 

[...] 
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 AgInt no Agravo em RESP 868.485/RS, AgInt no Agravo em RESP 767.967/RS, AgInt no RESP 

1.280.544/PR, AgRg no RESP 1.359.184/SP, AgInt no Agravo em RESP 826.988/MT, AgRg no RESP 

1.299.589/SP, AgRg no Agravo em RESP 353.692/DF, AgRg no Agravo em RESP 330.295/RS, AgRg no 

Agravo em RESP 429.295/RJ, EDcl no Agravo em RESP 237.692/SC, AgRg no Agrado em RESP 177.250/MT 

e RESP 1.230.233/MG.  
35

 Um dos doze precedentes não guarda nenhuma relação com o tema tratado na súmula. O agravo regimental no 

agravo em recurso especial 429.295/RJ, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, cuida da 

indenização a título de danos morais em virtude de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. 
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No particular, era razoável supor que o segurado apresentasse problemas de saúde 

decorrentes da obesidade – inclusive diabetes, hipertensão e cardiopatia – de sorte 

que, em respeito ao princípio da boa-fé, a seguradora não poderia ter adotado uma 

postura passiva, de simplesmente aceitar as negativas do segurado quanto à 

existência de problemas de saúde, depois se valendo disso para negar-lhe cobertura. 

Repise-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, de regra cumpre à 

seguradora exigir do segurado a realização de exames médicos para constatação de 

sua efetiva disposição física e psíquica. Essa obrigação subsiste independentemente 

das respostas fornecidas pelo segurado ao preencher questionário de avaliação de 

saúde, até porque este nem sempre sabe que é portador de determinada doença. 

 

Por fim, em razão das circunstâncias fáticas do caso concreto, a relatora entendeu 

não ser possível aferir que o segurado, no ato da celebração do contrato, já antevia ou 

premeditava à necessidade de cirurgia bariátrica.  

 

[...] o contrato de seguro foi firmado em 09.08.1996, enquanto o diagnóstico pela 

necessidade de redução do estômago foi dado apenas em 05.08.2002, ou seja, 06 

anos depois, o que está a demonstrar não ter havido a premeditação dolosa do 

recorrente em contratar o plano de saúde objetivando cobertura para a cirurgia 

bariátrica. 

 

Quanto à redação do enunciado, ela pareceu bem condizente com os fundamentos 

trazidos nos precedentes, porém, com o intuito de torná-la ainda mais didática, sugere-se uma 

pequena alteração:  

 

Proposta de nova ementa: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de 

doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à 

contratação, e se da análise do conjunto fático-probatório não houver demonstração 

de má-fé do segurado. 

 

3. 12. Súmula 610 

 

Ementa: O suicídio não é coberto nos primeiros dois anos de vigência do contrato de 

seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da 

reserva técnica formada. Data da decisão: 25/04/2018. 

 

Entre todas as súmulas que se propôs analisar neste trabalho, essa é a que conta com 

o menor número de precedentes, apenas dois
36

. A discussão que permeia ambos os julgados 

gira em torno da interpretação dada aos arts. 797 e 798 do CC, abaixo transcritos: 

 

Art. 797 CC - No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo 

de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. 

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao 

beneficiário o montante da reserva técnica já formada. 

                                                           
36

 AgRg nos EDcl nos Embargos de Divergência em RESP 1.076.942/PR e RESP 1.334.005/GO. 
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Art. 798 CC - O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o 

segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da 

sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do 

artigo antecedente. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula 

contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. 

 

O recurso especial 1.334.005/GO, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, chama a atenção o fato de o suicídio do segurado ter ocorrido 25 dias após a 

assinatura do contrato de seguro (o contrato foi celebrado no dia 19 de abril de 2005 e a morte 

do segurado ocorreu no dia 14 de maio de 2005). 

O relator entendeu que a seguradora deve provar a premeditação do suicídio ocorrido 

nos primeiros dois anos de vigência do contrato para eximir-se do dever de indenizar. 

Para tanto, argumentou que o art. 798 do CC não pode ser interpretado apenas de 

forma literal, devendo ser levado em consideração outros critérios hermenêuticos, como a 

interpretação sistemática e teleológica, de forma a coadunar o seu entendimento com o 

princípio da boa-fé objetiva. Assim, a boa-fé do segurado é sempre pressuposta, enquanto a 

má-fé deve ser comprovada pela seguradora.  

O ministro defendeu também a interpretação histórica do dispositivo, alegando já 

haver jurisprudência consolidada nesse sentido, trazendo no corpo de seu voto várias ementas 

de julgados do STJ, além de fundamentar sua decisão em dois enunciados de súmulas, uma do 

Supremo Tribunal Federal e outra do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Súmula 105 STF - Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no 

período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. 

Súmula 61 STJ – O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. 

 

No voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, o qual foi seguido pelos 

demais ministros, a Ministra entendeu que, ao contrário do Código Civil revogado, no 

CC/2002 não há previsão quanto ao caráter premeditado ou não do suicídio. A intenção do 

novo código é precisamente evitar a dificílima prova da premeditação, bem como da sanidade 

mental e da capacidade de autodeterminação do segurado no momento do suicídio. 

Conferindo assim maior objetividade à disciplina legal do contrato de seguro de vida. 

Abaixo se transcreve um elucidativo trecho do voto da Ministra Maria Isabel 

Gallotti: 

 

Após a entrada em vigor do novo Código, portanto, quando se celebra um contrato 

de seguro de vida, não é risco coberto o suicídio nos primeiros dois anos de 

vigência. Durante os dois primeiros anos de vigência da apólice, há cobertura para 
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outros tipos de óbito, mas não para o suicídio. Após esses dois anos, por outro lado, 

diante do suicídio, a seguradora terá de pagar o prêmio, mesmo diante da prova mais 

cabal de premeditação. Não penso que essa reforma tenha beneficiado nem a 

seguradora e nem ao segurado, em tese, mas conferido objetividade à disciplina 

legal do contrato de seguro de vida. Não sendo a hipótese de suicídio, nos dois 

primeiros anos de vigência do contrato, risco coberto, não haverá direito à cobertura, 

mas, por outro lado, o beneficiário terá direito ao ressarcimento do montante da 

reserva técnica já formada. 

 

O voto do Ministro João Otávio de Noronha esclareceu as circunstâncias em que as 

súmulas 105 do STF e 61 do STJ surgiram, a primeira foi publicada em 13/12/1963 e a 

segunda em 14/10/1992, ou seja, ambas sob a égide do CC/1916 e interpretando o seu art. 

1.440 que estabelecia que: 

 

Art. 1.440 CC/1916 - A vida e as faculdades humanas também se podem estimar 

como objeto segurável, e segurar, no valor ajustado, contra os riscos possíveis, como 

o de morte involuntária, inabilitação para trabalhar, ou outros semelhantes. 
Parágrafo único. Considera-se morte voluntária a recebida em duelo, bem como o 

suicídio premeditado por pessoa em seu juízo. 
 

Nota-se que na vigência do CC/1916 o seguro de vida cobria apenas a morte 

involuntária, em contrapartida, entendia-se como morte voluntária aquela decorrente de 

duelos e suicídios.  

Com relação ao suicídio, havia uma celeuma em torno da hipótese de haver ou não 

premeditação.  Por meio de construção jurisprudencial, firmou-se o entendimento de que caso 

ficasse comprovada a premeditação do suicídio exonerava-se as seguradoras do pagamento da 

indenização; caso contrário, ou seja, se não havia provas de premeditação, impunha-se o 

pagamento da respectiva indenização. A verificação da premeditação deveria se dar no 

momento da contratação do seguro, e não no momento da execução do ato extraordinário. E a 

prova de tal excludente cabia às seguradoras, o que, dadas as circunstâncias, pode ser 

considerada como uma prova impossível frente ao alto grau de subjetividade envolvido. 

O Ministro João Otávio de Noronha traz em seu voto trecho de parecer elaborado 

pelo professor José Carlos Moreira Alves, que pela clareza dos ensinamentos merece 

transcrição: 

 

A redação do artigo 798 do atual Código Civil brasileiro (...) eliminou o conceito de 

morte voluntária como o suicídio premeditado por pessoa em seu juízo, e o 

substituiu por um critério objetivo explícito no qual, no dizer de Comparato, 'o único 

fato a ser levado em consideração, é, pois, o tempo decorrido desde a contratação ou 

renovação do seguro'. Assim, foi posto de lado o critério subjetivo que as 

seguradoras, com base na experiência de outros países, haviam procurado afastar 

com uma cláusula de incontestabilidade diferida nas suas apólices de seguro de vida, 

na qual se estabelecia que o suicídio do segurado apenas obrigava a seguradora ao 
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pagamento do seguro após o decurso do período de carência, cláusula que, no 

entanto, encontrou a resistência do Poder Judiciário, o que se traduziu na Súmula nº 

105 do Supremo Tribunal Federal, a qual por isso se refere a período contratual de 

carência – 'Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado, no período 

contratual de carência, não exime o segurador do pagamento do seguro'. Mas tarde, 

ainda na vigência do Código de 1916 e, portanto, diante do critério subjetivo de seu 

artigo 1.440, foi editada a Súmula nº 61 do Superior Tribunal de Justiça – 'O seguro 

de vida cobre o suicídio não premeditado'. Portanto – frise-se –, o que antes foi 

colocado, pelas seguradoras, como um período contratual de carência passou, pelo 

critério objetivo do novo Código Civil, a ser um período legal de carência. 

 

Assim, com o advento do CC/2002 ficou estabelecido pelo legislador um critério 

objetivo (tempo = 2 anos), pondo fim a celeuma e, consequentemente, esvaziando o conteúdo 

das súmulas 105 do STF e 61 do STJ. 

A questão, conforme se pode notar dos fundamentos expostos acima, não é tão 

simples como pode parecer. Havia na jurisprudência pátria um entendimento diverso, fruto da 

interpretação de dispositivos de lei já revogada. Assim, o enunciado da súmula 610 merecia 

maior atenção e cuidado ao descrever a ratio decidendi do novo entendimento. A seguir, se 

propõe a seguinte ementa:  

 

Proposta de nova ementa: O CC/2002 trouxe critério objetivo para aferir o direito ao 

recebimento de indenização de seguro de vida em caso de suicídio do segurado. De 

forma que, se o suicídio ocorre dentro dos dois primeiros anos de vigência do 

contrato, não é devida indenização; porém, deve ser observado o direito do 

beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada, de acordo 

com o art. 798 c/c art. 797, parágrafo único do CC/2002. Se o suicídio ocorre depois 

dos dois anos, é devida indenização, ainda que exista cláusula expressa em 

contrário. Em qualquer dos casos, dispensa-se a análise do elemento subjetivo, da 

intenção do segurado de pôr fim à própria vida.  

 

Da análise desses precedentes nota-se a necessidade dos Tribunais reverem os 

enunciados de suas súmulas. Muitas delas foram editadas há alguns anos e interpretam 

dispositivos de leis que não mais estão em vigor, ou seja, são verdadeiras “súmulas zumbis”, 

vez que perderam o fundamento que lhes dava força. É o caso da Súmula 105 do Supremo 

Tribunal Federal. Felizmente, o Superior Tribunal de Justiça cancelou a súmula 61 quando 

editou a súmula 610. 

 

3. 13. Súmula 616 

 

Ementa: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do 

segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial 

para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Data da decisão: 23/05/2018. 
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De todas as súmulas analisadas neste trabalho, essa é a que conta com o maior 

número de precedentes, são dezessete
37

. E o recurso especial 316.449/SP, de relatoria do 

Ministro Aldir Passarinho Júnior, auxiliará na busca pela ratio decidendi da súmula. 

O caso dos autos versa sobre contrato de seguro de automóvel, com vigência entre 

31.08.1995 a 31.08.1996. No qual, o valor do prêmio ajustado entre as partes foi dividido em 

quatro parcelas iguais de R$ 203,64, porém, o segurado efetuou o pagamento apenas das duas 

primeiras, deixando em aberto as duas últimas, com vencimento em 31.10.1995 e 30.11.1995.  

Em 14.12.1995 o segurado teve o veículo roubado, e a seguradora se recusou a 

efetuar o pagamento da indenização sob o argumento de que a apólice estava cancelada 

devido ao não pagamento das duas últimas parcelas do prêmio. 

A discussão que se travou no acórdão girou em torno de ser ou não possível a 

suspensão ou mesmo a resolução do contrato de seguro devido ao não pagamento das parcelas 

referentes ao prêmio pelo segurado. 

Em seu voto, o relator apresentou as posições antagônicas adotadas pelas 3ª e 4º 

Turmas do Superior Tribunal de Justiça, e propôs a adoção de uma terceira posição mais 

flexível e intermediária entre ambas, a qual foi seguida pela maioria dos Ministros. 

A 3ª Turma entende que não é devida a indenização decorrente de contrato de seguro 

durante o período de mora, no qual o seguro existe, mas não opera efeitos. Assim, a 

indenização só é devida se o pagamento total do prêmio é efetuado antes da ocorrência do 

sinistro. 

Já a 4ª Turma entende que a seguradora não pode, de forma unilateral, dar por extinto 

o contrato de seguro se, apesar de não ter ocorrido o adimplemento total do prêmio pelo 

segurado, este ter realizado o seu pagamento parcial (adimplemento substancial). Para tanto 

seria necessário requerer a resolução do contrato em juízo, onde seria avaliado, em cada caso 

concreto, qual o grau de importância do adimplemento substancial. 

O relator, por entender que a imposição à seguradora de ter sempre que buscar a via 

judicial para extinguir o contrato é por deveras onerosa, e que a extinção unilateral é nociva 

aos interesses do consumidor, propôs equacionar o impasse determinando que a seguradora 

notifique previamente o segurado de sua mora, bem como dos efeitos que ela pode gerar para 

                                                           
37

 AgRg no Agravo de Instrumento 1.381.183/SP, AgInt no Agravo em RESP 1.079.821/RS, AgRg no Agravo 

de Instrumento 1.286.276/RS, AgRg no RESP 1.104.533/RS, AgRg no Agravo em RESP 413.276/DF, AgRg no 

Agravo em RESP 292.544/SP, AgRg no RESP 1.255.936/PE, AgRg no Agravo em RESP 216.027/MG, RESP 

867.489/PR, AgRg no Agravo de Instrumento 1.149.715/GO, AgRg no RESP 926.637/SP, AgRg no RESP 

906.608/SP, AgRg no Agravo de Instrumento 773.533/RS, AgRg no RESP 334.712/RS, RESP 997.061/SP, 

RESP 316.449/SP e RESP 316.552/SP. 
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o contrato, para só depois de feita a notificação, em caso de não purgação da mora, extinguir o 

contrato de seguro. 

O fundamento para adoção desse entendimento se encontra na Circular 67/98 da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
38

, que expressamente estabelece a 

necessidade de notificação do segurado em mora: 

 

Art. 1º Para efeito de cobertura nos seguros custeados através de fracionamento de 

prêmios, no caso de não pagamento de uma das parcelas deverá ser observado, no 

mínimo, o número de dias correspondentes ao percentual do prêmio calculado a 

partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido, conforme tabela 

abaixo: 

Parágrafo Único - Para os percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser 

aplicados os percentuais imediatamente superiores. 

Art. 2º O segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice, pelo período 

inicialmente contratado, desde que retome o pagamento do prêmio devido, dentro do 

prazo estabelecido no art. 1º, sendo facultado à Seguradora a cobrança de juros 

legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro.  

Art. 3º Ao término do prazo estabelecido pelo art. 1º, sem que haja o 

restabelecimento facultado pelo art. 2º, a apólice ficará cancelada após a notificação 

do segurado, com antecedência mínima de quinze dias. 

 

Assim, por todo o exposto, entende-se que o enunciado da súmula 616 não carece de 

modificação. 

 

3. 14. Súmula 620 

 

Ementa: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da 

indenização prevista em contrato de seguro de vida. Data da decisão: 12/12/2018. 

 

                                                           
38

 A mencionada circular estava em vigor na época dos fatos, atualmente ela foi revogada pela circular 239/2003, 

porém o artigo 6º da nova circular contém regra no mesmo sentido. 

Art. 6º No caso de fracionamento do prêmio e configurado a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas 

subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, 

observada, no mínimo, a fração prevista na tabela de prazo curto constante do anexo II desta Circular.  

§ 1º A sociedade seguradora deverá informar ao segurado ou ao seu representante legal, por meio de 

comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado, nos termos do “caput” deste artigo. 

§ 2º Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente 

previstos, dentro do novo prazo de vigência da cobertura referido neste artigo, ficará automaticamente restaurado 

o prazo de vigência original da apólice.  

§ 3º Findo o novo prazo de vigência da cobertura referido neste artigo, sem que tenha sido retomado o 

pagamento do prêmio, operará de pleno direito o cancelamento do contrato de seguro, desde que haja expressa 

previsão contratual neste sentido.  

§ 4º No caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto não resultar em alteração do prazo de 

vigência da cobertura, a sociedade seguradora poderá cancelar o contrato ou suspender sua vigência, sendo 

vedada a cobrança de prêmio pelo período de sua suspensão, em caso de restabelecimento do contrato.  

§ 5º Respeitado o disposto neste artigo, deverão ser informados, obrigatoriamente e em destaque, nas condições 

contratuais do seguro, os critérios estabelecidos para suspensão, restabelecimento e cancelamento da cobertura. 



77 

 

Essa súmula conta com quatro precedentes
39

, e um deles se destacou por sua 

fundamentação e por essa razão auxiliará na identificação da ratio decidendi da súmula 620. 

O recurso especial n. 1.665.701/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, é citado na fundamentação de todos os demais precedentes da súmula 620, isso se dá 

por ter esclarecido as diferenças de cobertura securitária que existem entre as espécies de 

contrato de seguro. 

Segundo o relator as seguradoras, ao elaborarem os contratos de seguro, enumeram 

os riscos excluídos ao invés dos riscos garantidos, essa enumeração tem como finalidade 

delimitar o seu dever de indenizar e variam conforme a espécie de seguro. 

A seguradora não é obrigada a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma 

mesma natureza, vez que possui a liberdade de oferecer diversos produtos de acordo com 

estudos técnicos (quanto maior for a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio). 

Assim, esclarece o relator que, no contrato de seguro de automóvel, é lícita a cláusula 

que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) quando este 

acorreu devido à embriaguez do condutor do veículo segurado, pois tal fato configura um 

agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. 

Contudo, no contrato de seguro de vida, a cláusula que exclui a cobertura por morte 

do segurado em razão de embriaguez é ilícita. Ocorrendo a morte do segurado (sinistro) e 

inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de 

saúde precário – doenças preexistentes – quando do preenchimento do questionário de risco) 

ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, 

visto que a cobertura neste ramo é ampla, e a previsão de uma cláusula como esta esvaziaria a 

finalidade do contrato. 

Todos os quatro precedentes da súmula fazem menção à Carta Circular n. 08/2007 da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), segundo a qual: 

 

A sociedade seguradora que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de “sinistros 

ou acidentes decorrentes de atos praticados pelos segurados em estado de insanidade 

mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas”, deverá promover, de 

imediato, alterações nas condições gerais de seus produtos, com base nas 

disposições abaixo: 

1) Nos seguros de pessoas e seguro de danos, é vedada a exclusão de cobertura 

na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado 

em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”. 

2) Excepcionalmente, nos seguros de danos cujo bem segurado seja um veículo, 

é admitida a exclusão de cobertura para “danos ocorridos quando verificado que o 
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 Embargos de divergência em RESP 973.725/SP, AgInt no Agravo em RESP 1.110.339/SP, AgInt no Agravo 

em RESP 1.081.746/SC e RESP 1.665.701/RS.  
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veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a 

seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do 

condutor”. 

 

Nota-se que a Carta Circular da SUSEP fala não só em embriaguez/alcoolismo, mas 

também em insanidade mental e uso de substâncias tóxicas, porém o enunciado da súmula 

620 se limitou aos casos de embriaguez do segurado. Contudo, um dos seus precedentes, o 

agravo interno no agravo em recuso especial 1.081.746/SC, de relatoria do Ministro Raul 

Araújo, além da embriaguez do segurado, ficou constatado que também houve o uso de 

substância entorpecente, o tetra-hidrocanabinol (THC). 

De forma que o verbete da súmula mereceria uma nova redação com vistas a auxiliar 

no julgamento de casos que versem sobre a ilicitude de cláusula de exclusão de cobertura em 

contrato de seguro de vida quando o segurado houver feito uso de bebida alcóolica e/ou 

substância entorpecente ou for acometido de alguma doença mental, em virtude do 

fundamento trazido em todos os precedentes da súmula 620, qual seja, a Carta Circular da 

SUSEP n. 08/2007. 

Diante do exposto, com o fim de abarcar as necessárias e suficientes razões de 

decidir expostas nos quatro precedentes analisados, bem como garantir a coerência e a 

integridade do sistema de precedentes, é que se propõe a seguinte alteração do enunciado da 

súmula 620: 

 

Proposta de nova ementa: A embriaguez, o uso de substância entorpecente ou a 

insanidade mental do segurado não eximem a seguradora do pagamento da 

indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme orientação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) na carta circular n. 08/2007. 

 

3. 15. Súmula 621 

 

Ementa: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do 

pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. 

Data da decisão: 12/12/2018. 

 

Essa súmula conta com doze precedentes
40

, e dentre eles, os embargos de 

divergência no recurso especial 1.181.119/RJ, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 
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 Habeas Corpus 446.409/SP, Recurso em Habeas Corpus 95.204/MS, AgInt nos EDcl no Agravo em RESP 

1.041.402/DF, AgInt no RESP 1.531.597/MG, Recurso em Habeas Corpus 79.489/MT, AgRg nos Embargos de 

Divergência em RESP 1.256.881/SP, AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo 1.152.842/SP, AgRg no 

Agravo em RESP 713.267/RS, RESP 1.426.082/MG, AgRg no Agravo em RESP 321.583/RJ, Recurso em 

Habeas Corpus 40.309/SC e Embargos de Divergência em RESP 1.181.119/RJ. 
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foram citados na fundamentação de todos os demais precedentes, motivo pelo qual as razões 

ali trazidas servirão para identificar a ratio decidendi da súmula 621. 

Em seu relatório, o Ministro explica de forma detalhada a moldura fática do caso 

concreto. Trata-se de ação de exoneração de alimentos fixados em favor da ex-companheira 

no autor, no valor de 10 salários mínimos, a qual apresentou reconvenção buscando majorá-

los para 25 salários mínimos. A sentença julgou procedente o pedido inicial, e improcedente o 

pedido reconvencional. 

Sobreveio apelação da ré, a qual foi provida em parte, reduzindo os alimentos de 10 

para 5 salários mínimos, por mais dois anos, e após pela exoneração do autor.  

Ambas as partes interpuseram embargos de declaração questionando a data a partir 

da qual deveria ser reduzida a pensão alimentícia, e o Tribunal a quo entendeu ser a partir da 

publicação da sentença que concedeu a tutela antecipada exonerando o autor, e que foi, 

posteriormente, reformada. 

O autor então interpôs recurso especial, pleiteando que a decisão que reduziu o valor 

dos alimentos retroagisse até a data da citação, conforme estabelece o art. 13, da Lei n. 

5.478/68, que dispõe sobre as ações de alimentos: 

 

Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias 

de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em 

pedidos de alimentos e respectivas execuções. 

§ 1º Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer 

tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será 

sempre processado em apartado. 

§ 2º Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. 

§ 3º Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o 

julgamento do recurso extraordinário. 

 

Almejava o autor que com a retroação à data da citação, pudesse pleitear a 

compensação dos valores pagos a maior à ex-companheira.  

O relator entendeu que as decisões de majoração dos alimentos retroagem à data da 

citação, porém, as decisões que reduzam ou exonerem da obrigação alimentar só produzem 

efeitos a partir do trânsito em julgado. 

Contudo, o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti inaugurou a divergência e foi 

seguido pela maioria dos ministros. E, conforme se verá, o entendimento adotado é no sentido 

de que as decisões que importem em redução ou exoneração também retroagem à data da 

citação, porém, em nada alteram o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.  

No entendimento da Ministra, a causa de pedir das ações revisionais e de exoneração 

de alimentos é a alteração do binômio possibilidade-necessidade entre alimentante e 
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alimentado. Esse desequilíbrio, apesar de só ser declarado ao final do processo, já estava 

presente quando da propositura da ação, e é por essa razão que o § 2º, do art. 13, da Lei n. 

5.478/68 fala que os alimentos fixados retroagem à data da citação, momento a partir do qual 

o credor ficou ciente da pretensão do devedor. 

Contudo, adverte a Ministra que: 

 

Os alimentos pagos são irrepetíveis. Mas, transitada em julgado a sentença 

exoneratória, se, por qualquer motivo, não tiverem sido pagos os alimentos, a 

exoneração ou redução terá efeito retroativo à citação, por força do disposto no art. 

13, § 2º, da citada lei, não sendo cabível a execução de verba já afirmada indevida 

por decisão transitada em julgado. 

Este “qualquer motivo” pode ser imputável ao credor, que demorou a ajuizar ou dar 

andamento à ação de execução; ao devedor que, mesmo sujeito à possibilidade de 

prisão, deixou de pagar; à demora da tramitação da execução, devido ao 

congestionamento do Poder Judiciário, ou à concessão de liminar ou antecipação de 

tutela liberando provisoriamente o alimentante. 

[...] 

O temor de que a aplicação da literalidade da regra expressa no art. 13, § 2º, 

incentive a inadimplência não justifica, no meu entender, data máxima vênia, a 

quebra do sistema legal. 

[...]  

Como corolário do princípio da irrepetibilidade, extraio também a consequência de 

que, em caso de redução da pensão alimentícia, não poderá haver compensação do 

excesso pago com prestações vincendas. 

 

Por todo o exposto, nota-se que se trata de um tema complexo e cheio de nuances, de 

forma que a ementa da súmula poderia ter sido mais esclarecedora. Assim, para abranger 

todos os fundamentos que motivaram a edição da súmula 621 propõe-se a seguinte redação: 

 

Proposta de nova redação: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o 

alimentante do pagamento retroagem à data da citação, uma vez que a alteração do 

binômio possibilidade-necessidade (causa de pedir das ações revisionais e de 

exoneração) se faz presente desde a propositura da ação, e é com a citação que o 

credor toma ciência da pretensão do devedor (art. 13, § 2º, da Lei n. 5.478/68). Os 

valores pagos no interregno entre a propositura da ação e o trânsito em julgado, 

quando a decisão exonerar ou reduzir o valor dos alimentos, são irrepetíveis e não 

admitem compensação. 

 

3. 16. Súmula 632 

 

Ementa: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária 

sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo 

pagamento. Data da decisão: 08/05/2019. 
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Essa súmula conta com nove precedentes
41

. E a maioria dos acórdãos se limitou a 

dizer que “o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações 

securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do 

efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” 

(Recurso especial 1.673.368/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). Após essa 

frase padrão, não havia nenhuma explicação jurídica mais detalhada sobre as razões que 

levaram a Corte a adotar essa orientação. 

Somente o relatório do Ministro César Asfor Rocha, no recurso especial 176.618/PR, 

buscou esclarecer as razões por trás da adoção desse entendimento, o que, conforme se verá, 

está intimamente ligada à matéria fática do caso concreto. Nas palavras do relator: 

 

O contrato de seguro foi firmado em 27 de julho de 1992, sendo que um ano e meio 

mais tarde, em 31 de janeiro de 1994, o segurado veio a falecer. 

Recorde-se que na época o país experimentava uma desenfreada inflação, que 

corroía a moeda, como de triste memória. 

Por isso é que, como afirmou a recorrente, sem contestação da recorrida, “a 

seguradora, quando recebeu os prêmios mensais, por mais de dezoito meses, fazia 

com que, mês a mês, incidissem índices de correção sobre os valores pagos”. 

Havia de ser assim, pois senão em poucos meses, o valor do prêmio seria reduzido a 

quase nada. 

Com efeito, tendo havido correção do valor do prêmio, mês a mês, haverá de ser 

também, como correspondência, corrigido o valor da apólice, a fim de ser 

assegurado o pagamento da indenização a valores monetários reais, ainda que no 

contrato não tenha isso ficado expresso, uma vez que a atualização da indenização é 

da própria essência do seguro, já que na dúvida deve-se resolver em favor do 

segurado, por se tratar de contrato de adesão. 

Assim, a prevalecer a decisão recorrida, estar-se-ia a acobertar, data vênia, um 

verdadeiro enriquecimento ilícito da recorrida pois, como visto, incidindo a correção 

monetária desde a emissão da apólice o valor da indenização, na época do recurso, 

seria de aproximadamente de R$ 81.000,00, ao passo que somente a partir da morte 

do segurado, esse quantitativo seria reduzido para R$ 650,00. 

 

Assim, os ministros entenderam que devido a alta inflação que corroía o valor da 

moeda brasileira no início dos anos 1990, a correção monetária das indenizações de seguros 

privados deveria incidir desde a assinatura do contrato, e não da ocorrência do sinistro, como 

forma de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.  

Pelo exposto, visando tornar a redação da súmula mais didática e condizente com os 

fatos de seus precedentes tal qual estabelece o § 2º do art. 926, do CPC, sugere-se a seguinte 

complementação: 
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 RESP 1.673.368/MG, RESP 1.447.262/SC, EDcl no RESP 765.471/RS, EDcl no RESP 1.012.490/PR, RESP 

702.998/PB, RESP 479.687/RS, RESP 176.618/PR, RESP 247.685/AC, RESP 61.061/SP. 
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Proposta de nova ementa: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a 

correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até 

o efetivo pagamento, visando com isso garantir a manutenção do poder aquisitivo da 

moeda e evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. 

 

Aqui é importante chamar atenção do leitor para o enunciado original da súmula 580 

do STJ, analisada no início deste capítulo no item 3.3 Súmula 580 (p. 51 da dissertação), 

segundo a qual: “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. 

Apenas relembrando, os beneficiários do seguro DPVAT inconformados com a 

defasagem do valor da indenização após a edição da Medida Provisória n. 340/2006, 

convertida na Lei n. 11.482/2007
42

, buscaram uma interpretação mais favorável para o início 

da contagem da correção monetária, visando com isso garantir a manutenção do poder 

aquisitivo da moeda. Para isso defenderam a tese de que a correção monetária deveria incidir 

a partir de 29 de dezembro de 2006, data em que foi editada a Medida Provisória n. 340/2006. 

Contudo, os ministros do STJ entenderam que “em sendo a atualização monetária um 

consectário do direito principal, não se mostra razoável que o seu termo inicial possa retroagir 

a período anterior ao próprio reconhecimento desse direito” (Agravo regimental no agravo em 

recurso especial 46.024/PR, de relatoria Ministro Sidnei Beneti). E com isso estabeleceram 

que a correção monetária das indenizações do seguro DPVAT incide a partir do evento 

danoso. 

Apesar das súmulas cuidarem de seguros distintos – a Súmula 632 trata de seguros 

privados, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 580 de um seguro 

obrigatório com previsão legal –, essa diferença, por si só, não parece ser suficiente para 

soluções diametralmente opostas quando a discussão travada em ambas é a mesma: garantir 

ao beneficiário do seguro a manutenção do poder aquisitivo da moeda. 

Seria importante, para garantir a coerência e integridade do sistema de precedentes, 

que essas súmulas fossem revistas e que o Superior Tribunal de Justiça adotasse a mesma 

solução jurídica em ambas, ou, que restem claros quais são os fundamentos jurídicos que 

justificam essa diferenciação, o que, data vênia, não parece ter razão suficiente de existir. 

Os precedentes das súmulas 580 e 632 são um infeliz exemplo de como o sistema de 

precedentes não deve operar. 
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 Os valores devidos à título de indenização do seguro DPVAT antes da Medida Provisória n. 340/2006 estavam 

atrelados ao salário mínimo, após a entrada em vigor da Medida Provisória, passaram a ser valores fixos. 
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3. 17. Súmula 638 

 

Ementa: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de 

instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem 

entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Data da decisão: 

27/11/2019. 

 

Essa súmula conta com quatro precedentes
43

, e dentre eles, o recurso especial n. 

1.133.111/PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, foi citado na fundamentação de todos os 

demais precedentes, motivo pelo qual as razões ali trazidas servirão para identificar a ratio 

decidendi da súmula 638. 

O relator esclarece que o contrato de penhor estabelecido com a instituição financeira 

Caixa Econômica Federal (que detém o monopólio dessa modalidade de empréstimo) é um 

contrato de adesão, e como tal se submete às regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, conforme, inclusive, o entendimento da súmula 297 do STJ, a qual estabelece 

que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Tendo em vista a relação de consumo existente, e considerando que o furto, roubo ou 

extravio dos bens empenhados é considerado como um caso fortuito interno, a cláusula 

contratual que restringe a responsabilidade da Caixa Econômica Federal a 1,5 vezes o valor de 

avaliação dos bens empenhados foi tida como abusiva com fundamento no que dispõe o art. 

51, I do CDC, segundo o qual: 

 

Art. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços que: 

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 

vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 

disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor 

pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; 

 

Nas palavras do relator: 

 

Quando o credor é um banco e o bem fica depositado em cofre desse banco, não é 

possível admitir o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar. 

Há de se levar em conta a natureza específica da empresa explorada pela instituição 

financeira, de modo a considerar esse tipo de evento como um fortuito interno, 

inerente à própria atividade, incapaz de afastar, enfim, a responsabilidade do 

depositário. 

 

Assim, a princípio, não se vislumbra a necessidade de alteração do enunciado, 

porém, visando apenas aclarar os motivos debatidos nos acórdãos, sugere-se fazer referência 
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 RESP 273.089/SP, RESP 1.133.111/PR, RESP 1.155.395/PR e RESP 1.227.909/PR. 
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de que as hipóteses de roubo, furto ou extravio são consideradas caso fortuito interno, e por 

isso são indenizáveis. 

 

Proposta de nova ementa: É abusiva a cláusula contratual que restringe a 

responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou 

extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil, vez que 

caracterizam hipóteses de caso fortuito interno. 
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CONCLUSÕES 

 

O sistema de precedentes brasileiro guarda algumas diferenças com o sistema de 

precedentes de países de tradição Common Law, e assim não poderia deixar de ser. Essas 

diferenças têm razão de existir não só pelo fato do Brasil ser um país de tradição Civil Law, 

como também pela impossibilidade de importar uma tradição secular, como o precedente 

inglês, por força de lei. 

É inevitável que existam adaptações a fim de adequá-lo à realidade do ordenamento 

jurídico pátrio. O sistema de precedentes brasileiro ainda está em processo de construção e 

aperfeiçoamento, de modo que todo o estudo das decisões dos tribunais sempre auxiliará na 

percepção dos pontos positivos que devem ser reforçados e difundidos, e dos pontos negativos 

que demandam atenção e correção.  

A pesquisa empírica, como era esperado, se mostrou surpreendente e rendeu 

inúmeros questionamentos acerca do sistema de precedentes brasileiro, para muito além dos 

iniciais objetivos da pesquisa. 

Logo na primeira súmula analisada (Súmula 572) ao perceber que todos os acórdãos 

provinham do mesmo tribunal e que em todos eles os recorrentes tinham o mesmo patrono, só 

fez confirmar a percepção de que o nosso sistema de precedentes é feito “sob encomenda”. 

Visando muito mais garantir a produtividade e dar vazão ao imenso número de recursos que 

chegam todos os dias aos tribunais, do que dar unidade ao sistema. 

Em duas súmulas (Súmula 581 e 609) ao menos um dos acórdãos selecionados como 

precedentes pelo Superior Tribunal de Justiça não guardavam qualquer relação com a norma 

proposta em seus enunciados. O que demonstra não haver, por parte da Corte, um maior 

cuidado e atenção na seleção de quais acórdãos serão tidos como precedentes. Essa 

constatação já havia ficado evidenciada pela resposta do STJ ao questionamento enviado por 

e-mail e constante do Apêndice A. Outra forte demonstração dessa desatenção na seleção dos 

precedentes é a Súmula 595, em que um dos acórdãos chegou a entendimento oposto ao que 

previa o enunciado da súmula. 

A maior dificuldade que se enfrentou ao analisar os acórdãos foi a deficiência na 

descrição dos fatos do caso concreto. Essa deficiência foi sentida de maneira mais intensa nas 

Súmulas 602 e 632, que dependiam sobremaneira do contexto fático para compreensão da 

origem do entendimento sumulado. O STJ, amparado nas Súmulas 5 e 7, que vedam o 

reexame das cláusulas contratuais e das provas, não descreveu ou se quer mencionou os fatos 

ou as conclusões a que chegaram os juízes e tribunais ordinários sobre a valoração das provas. 
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O que as Súmulas 5 e 7 vedam é valoração, e não a descrição para compreensão do contexto 

do caso concreto.  

Outras súmulas se concentraram mais na interpretação de expressões contidas na 

legislação infraconstitucional, como por exemplo: a Súmula 573 e o termo “ciência 

inequívoca”; a Súmula 581 e as expressões “devedor solidário”, “sócio solidário” e 

“novação”; a Súmula 594 e o verbo “ampliar”; a Súmula 595 e a finalidade por trás do “dever 

de informação ao consumidor”; a Súmula 596 e a palavra “falta”; a Súmula 621 e a finalidade 

almejada pela lei de alimentos ao estabelecer que “os alimentos fixados retroagem à data da 

citação”, entre outras.  

E não podia ser diferente, posto que, conforme dispõem as alíneas do inciso III, do 

art. 105, da Constituição Federal, é função do STJ uniformizar a interpretação das leis 

infraconstitucionais.  

Nessas súmulas, as circunstâncias fáticas não se mostraram tão relevantes para a 

interpretação da lei e a formação do enunciado, mas os fundamentos jurídicos debatidos no 

corpo do acórdão mereciam terem sido mais bem expostos no enunciado. Talvez, em razão 

das funções desempenhadas pelo STJ no Brasil, no § 2º, do art. 926 do CPC, ao lado da 

expressão “circunstâncias fáticas” deveria ser inserido “e fundamentos jurídicos”. 

Já as súmulas 573 e 620 ao interpretarem à lei em conjunto com os fatos do caso 

concreto acabaram restringindo o campo de incidência da norma sem justo motivo, ferindo 

assim a coerência e a integridade que se esperam de um sistema de precedentes. 

Falando em coerência e integridade, cumpre mencionar dois exemplos: um primeiro 

exemplo de como o STJ não deveria agir, e um segundo que, ao contrário, representa o que se 

espera de um Corte de Precedente e, por tal razão, a sua atuação é merecedora de elogios. 

As súmulas 580
44

 e 632
45

 cuidam do termo inicial para início da contagem da 

correção monetária quando do pagamento das indenizações de seguro. A primeira súmula 

trata do caso específico do seguro obrigatório DPVAT, e a segunda dos seguros regidos pelo 

Código Civil. A princípio, fazendo a leitura somente dos enunciados oficiais, presume-se que 

deve haver uma razão forte o bastante para determinar dies a quo diferentes para a incidência 

de correção monetária – para o seguro DPVAT é a partir do evento danoso, já para os demais 

seguros é a partir da contratação. Porém, dá leitura atenta de todos os precedentes de cada 

                                                           
44

 Redação oficial da súmula 580 - A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso. 
45

 Redação oficial da súmula 632 - Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária 

sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. 
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uma das súmulas, conclui-se que a solução diversa foi uma opção do julgador ao interpretar a 

lei.  

A correção monetária busca adequar o valor da moeda perante a inflação, dentro de 

um determinado período de tempo, buscando garantir a manutenção do poder aquisitivo da 

moeda. 

No caso da súmula 632, por se tratar de um seguro privado, adequadamente, 

estabeleceu-se que incide a correção monetária a partir da contratação até o efetivo 

pagamento, já que a relação jurídica entre as partes não pode retroceder para antes da 

contratação. Conforme constou no item 3.16 deste trabalho, o único precedente que 

mencionou com maiores detalhes as circunstâncias fáticas determinantes para a formação 

desse entendimento, esclareceu que a incidência de correção monetária desde a contratação 

era necessária em razão das fortes oscilações nos percentuais de inflação vividos nos idos dos 

anos 1990 e que, como é sabido, corroeram a moeda. 

Já no caso da súmula 580 não há uma data de contratação do seguro, posto que o 

DPVAT decorre de previsão legal. Mas, conforme constou no item 3.3 deste trabalho, a razão 

para a adoção do entendimento de que a correção monetária incide a partir do evento danoso 

foi o de que “em sendo a atualização monetária um consectário do direito principal, não se 

mostra razoável que o seu termo inicial possa retroagir a período anterior ao próprio 

reconhecimento desse direito” (Agravo regimental no agravo em recurso especial 46.024/PR, 

de relatoria Ministro Sidnei Beneti). 

Data vênia, o que não parece razoável é o beneficiário do seguro DPVAT ter de 

suportar a defasagem do poder aquisitivo da moeda desde 2006, vez que os valores, com a 

entrada em vigor da Medida Provisória n. 340/2006, passaram a ser fixos e não sofreram 

nenhum reajuste até o momento. 

Guardadas as devidas diferenças entre as duas espécies de seguro, seria importante, 

para garantir a coerência e integridade do sistema de precedentes, que as súmulas 580 e 632 

fossem revistas e que o Superior Tribunal de Justiça adotasse uma solução jurídica mais 

equânime, especialmente para o caso do seguro DPVAT, ou, que restem claros quais são os 

fundamentos jurídicos que justificam essa diferenciação, o que não parece ter razão suficiente 

de existir. 

Já a Súmula 608 (item 3.9 deste trabalho) é um feliz exemplo da atuação de uma 

Corte de Precedentes. A Ministra Maria Isabel Gallotti teve o cuidado de analisar todos os 

precedentes da Súmula 469, que tratava todas as entidades de planos de saúde de modo igual, 

independentemente da modalidade em que foram constituídas. Utilizando-se da técnica do 
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distinguishing a Ministra particularizou e justificou a necessidade de tratamento diferenciado 

para as entidades de plano saúde constituídas na modalidade de autogestão, o que levou ao 

cancelamento da Súmula 469. 

E mais, o entendimento construído nos precedentes da Súmula 608 levou em 

consideração os precedentes da Súmula 563, que cuida das entidades de previdência privada 

constituídas na modalidade de autogestão, ou seja, trabalhou com analogia, comparando casos 

que não são idênticos, mas que guardam semelhanças entre si, e dando-os igual solução, 

garantindo com isso a coerência e a integridade do sistema. 

A Súmula 610 também é um bom exemplo de atuação de uma Corte de Precedentes, 

ao ser editada, concomitantemente, o STJ cancelou a sua Súmula 61 que possuía 

entendimento conflitante, resultado da interpretação de dispositivos de lei que não estão mais 

em vigor (CC/1916). 

Porém, existe no ordenamento outra súmula com ela conflitante, é a Súmula 105 do 

Supremo Tribunal Federal, editada quando competia à essa Corte a interpretação da legislação 

infraconstitucional (antes da criação do Superior Tribunal de Justiça pela CF/1988), e que 

continua em vigor. Não deveria existir uma forma de comunicação entre as Cortes a fim de 

solucionar empasses como esse? 

Por fim, duas pequenas observações.  

De um modo geral, os acórdãos julgados como representativos de controvérsia (art. 

543-C do CPC/73) ou repetitivos (art. 1036 do CPC/2015) – RESP 1.354.590/RS, RESP 

1.388.030/MG, RESP 1.483.620/SC, RESP 1.333.349/SP, RESP 1.265.821/BA e RESP 

1.327.471/MT
 
 – se destacaram em suas fundamentações quando comparados com os demais. 

E, de todos os 167 acórdãos analisados, apenas 10 foram julgados por maioria
46

. A 

observação que se faz não é, propriamente, quanto ao julgamento ser por maioria ou por 

unanimidade, mas pelo fato de que nos acórdãos em que o julgamento se deu por 

unanimidade, geralmente, continham apenas o voto do relator, o qual era seguido pelos 

demais Ministros com pouco ou nenhum debate; ao passo que nos acórdãos julgados por 

maioria, em regra, contavam com os votos de outros Ministros, o que acabava proporcionando 

maior riqueza de argumentos e debates, e que era o que se esperava de uma Corte de 

Precedentes. 

                                                           
46

 RESP 1.079.145/SP, RESP 998.265/RO, RESP 962.980/SP, RESP 251.024/SP, AgRg nos EDcl nos Embargos 

de Divergência em RESP 1.076.942/PR, RESP 1.334.005/GO, RESP 316.449/SP, RESP 316.552/SP, Recurso 

em Habeas Corpus 40.309/SC e Embargos de Divergência em RESP 1.181.119/RJ. 
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Por todo o exposto, espera-se que tenha sido possível estimular nos operadores do 

direito a leitura do inteiro teor dos acórdãos selecionados como precedentes de súmulas (não 

somente do STJ, mas de todos os tribunais), de forma a não se limitarem ao que dispõe os 

seus pequenos enunciados, buscando pela ratio decidendi e aperfeiçoando o uso dos métodos 

indutivos e analógicos. 

Bem como que os nossos tribunais, em especial o STJ, tenham mais cuidado na 

seleção dos acórdãos que comporão os precedentes de suas súmulas, que deem uma maior 

atenção ao relatório e à descrição dos fatos de seus acórdãos, e que ao redigirem suas súmulas 

façam constar não só as circunstâncias fáticas (como prevê o § 2º, do art. 926 do CPC), mas 

também os fundamentos jurídicos que levaram à formação do entendimento, já que é função 

do STJ, uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais (art. 105, III, da CF). 
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APÊNDICE B – QUADRO COMPARATIVO DE SÚMULAS 

 

 Ementa original Proposta de nova ementa 

Súmula 572 O Banco do Brasil, na condição de 

gestor do Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos (CCF), não 

tem a responsabilidade de notificar 

previamente o devedor acerca da 

sua inscrição no aludido cadastro, 

tampouco legitimidade passiva para 

as ações de reparação de danos 

fundadas na ausência de prévia 

comunicação. 

1. O Banco do Brasil, na condição de 

gestor do Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos (CCF) – cadastro 

de natureza pública, porém de acesso 

restrito e que serve a interesses da 

coletividade – não tem a 

responsabilidade de notificar 

previamente o devedor acerca da sua 

inscrição no aludido cadastro, 

tampouco legitimidade passiva para as 

ações de reparação de danos fundadas 

na ausência de prévia comunicação, 

responsabilidade essa que compete ao 

banco sacado, junto ao qual o 

correntista mantém relação contratual 

(arts. 16 e 27, alínea “a” da Resolução 

1.682/1990 do BACEN). 

2. É equivocada a comparação entre o 

CCF e o SPC e SERASA, os quais se 

tratam de cadastros de natureza 

privada, com acesso amplo aos seus 

dados e que desempenham função de 

interesse, predominantemente, privado, 

qual seja, a proteção ao crédito 

comercial e que por essa razão se 

submetem ao art. 43, § 2º do CDC e 

Súmula 359 do STJ. 

Súmula 573 Nas ações de indenização 

decorrente de seguro DPVAT, a 

ciência inequívoca do caráter 

Nas ações de indenização decorrente 

de seguro, a ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez 
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permanente da invalidez, para fins 

de contagem do prazo 

prescricional, depende de laudo 

médico, exceto nos casos de 

invalidez permanente notória ou 

naqueles em que o conhecimento 

anterior resulte comprovado na fase 

de instrução. 

(súmula 278 STJ), para fins de 

contagem do prazo prescricional (art. 

206, § 3º, IX do CC), depende de 

laudo médico, exceto nos casos de 

invalidez permanente notória ou 

naqueles em que o conhecimento 

anterior resulte comprovado na fase de 

instrução. 

Súmula 580 A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT 

por morte ou invalidez, prevista no 

§ 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, 

redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso.  

A correção monetária nas indenizações 

do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da 

Lei n. 6.194/1974, redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007, incide desde a data 

do evento danoso, conforme 

entendimento da súmula 43 do STJ. 

Súmula 581 A recuperação judicial do devedor 

principal não impede o 

prosseguimento das ações e 

execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores, solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória. 

1. O deferimento do processamento de 

recuperação judicial do devedor 

principal, não suspende as ações e 

execuções ajuizadas contra terceiros 

devedores, solidários ou coobrigados 

em geral, por garantia cambial, real ou 

fidejussória. Os arts. 6º, caput e 52, III 

da Lei 11.101/2005 cuidam da 

suspensão de ações e execuções contra 

o sócio solidário e ilimitadamente 

responsável, e não contra o devedor 

solidário. 

2. Aprovado o plano de recuperação 

judicial pela assembleia de credores e 

concedida a recuperação por sentença, 

a novação de créditos de que trata o 

art. 59, caput e § 1º da Lei 

11.101/2005 não extingue as garantias 
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da dívida como na novação prevista 

em lei civil (art. 364 do CC). Ao 

contrário, na novação específica da 

recuperação judicial as garantias são 

mantidas, porém em condição 

suspensiva, conforme art. 61 da Lei 

11.101/2005. De modo que, havendo o 

descumprimento do plano de 

recuperação, com consequente 

decretação da falência, os credores 

com garantia cambial, real ou 

fidejussória originalmente contratadas 

terão reconstituídos seus direitos e 

garantias. 

3. Ambos os entendimentos se 

fundamentam no que dispõe o art. 49, 

§ 1º da Lei 11.101/2005. 

Súmula 594 O Ministério Público tem 

legitimidade ativa para ajuizar ação 

de alimentos em proveito de 

criança ou adolescente 

independentemente do exercício do 

poder familiar dos pais, ou do fato 

de o menor se encontrar nas 

situações de risco descritas no art. 

98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ou de quaisquer 

outros questionamentos acerca da 

existência ou eficiência da 

Defensoria Pública na comarca. 

1. Está entre as atribuições 

constitucionais do Ministério Público a 

defesa de interesses sociais e 

individuais indisponíveis (art. 127 da 

CF), e dentre esses interesses, se 

encontra o dever do Estado de 

proteger, com absoluta prioridade, os 

direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

2. A lei infraconstitucional pode 

ampliar as funções do Ministério 

Público previstas constitucionalmente 

(art. 129, IX da CF), sendo-lhe vedada 

subtrair ou criar qualquer embaraço à 

realização de suas funções centrais. 

3. O Ministério Público tem 
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legitimidade ativa para ajuizar ação de 

alimentos em proveito de criança ou 

adolescente (art. 201, III do ECA), 

independentemente do exercício do 

poder familiar dos pais, ou do fato de o 

menor se encontrar nas situações de 

risco descritas no art. 98 do ECA.  

Súmula 595 As instituições de ensino superior 

respondem objetivamente pelos 

danos suportados pelo 

aluno/consumidor pela realização 

de curso não reconhecido pelo 

Ministério da Educação, sobre o 

qual não lhe tenha sido dada prévia 

e adequada informação. 

1. As instituições de ensino superior 

privado respondem objetivamente 

pelos danos suportados pelo aluno pela 

realização de curso não reconhecido 

pelo Ministério da Educação, sobre o 

qual não lhe tenha sido dada prévia e 

adequada informação. 

2. A informação prévia e adequada 

sobre o curso permite ao aluno 

escolher de forma consciente se deve 

ou não se matricular, em razão das 

consequências que poderá ter de 

suportar no futuro. 

3. A relação jurídica existente entre a 

instituição de ensino privado e o aluno 

é consumerista, e como tal deve 

obediência aos arts. 6º, III, 14 e 37, §§ 

1º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor.  

Súmula 596 A obrigação alimentar dos avós tem 

natureza complementar e 

subsidiária, somente se 

configurando no caso de 

impossibilidade total ou parcial de 

seu cumprimento pelos pais. 

A obrigação alimentar dos avós tem 

natureza complementar e subsidiária, 

somente se configurando no caso de 

ausência, incapacidade ou 

insuficiência total ou parcial de seu 

cumprimento pelos pais. 

Súmula 597 A cláusula contratual de plano de A cláusula contratual de plano de 



103 

 

saúde que prevê carência para 

utilização dos serviços de 

assistência médica nas situações de 

emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado 

o prazo máximo de 24 horas 

contado da data da contratação. 

saúde que prevê carência para 

utilização dos serviços de assistência 

médica nas situações de emergência ou 

de urgência é considerada abusiva se 

ultrapassado o prazo máximo de 24 

horas contado da data da contratação 

(art. 12, V, alínea “c” da Lei n. 

9.656/98), por ferir a legítima 

expectativa do consumidor ao celebrar 

o contrato, que é a preservação de sua 

vida, saúde e integridade física. 

Súmula 602 O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável aos 

empreendimentos habitacionais 

promovidos pelas sociedades 

cooperativas. 

Se da análise do conjunto fático-

probatório constatar-se que a 

roupagem de cooperativa habitacional 

fora constituída apenas com o fim de 

mascarar o que na realidade é uma 

incorporadora e construtora de 

imóveis, aplicar-se-á a ela as regras 

constantes do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Súmula 608 Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano 

de saúde, salvo os administrados 

por entidades de autogestão. 

Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por 

entidades de autogestão, também 

chamados de “planos fechados”, cuja 

adesão é restrita às pessoas que 

possuem vínculo com a instituidora, e 

que, por não constituir objetivo fim da 

instituidora, não visam lucro. 

Súmula 609 A recusa de cobertura securitária, 

sob a alegação de doença 

preexistente, é ilícita se não houve 

a exigência de exames médicos 

A recusa de cobertura securitária, sob a 

alegação de doença preexistente, é 

ilícita se não houve a exigência de 

exames médicos prévios à contratação, 
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prévios à contratação ou a 

demonstração de má-fé do 

segurado. 

e se da análise do conjunto fático-

probatório não houver demonstração 

de má-fé do segurado. 

Súmula 610 O suicídio não é coberto nos 

primeiros dois anos de vigência do 

contrato de seguro de vida, 

ressalvado o direito do beneficiário 

à devolução do montante da reserva 

técnica formada. 

O CC/2002 trouxe critério objetivo 

para aferir o direito ao recebimento de 

indenização de seguro de vida em caso 

de suicídio do segurado. De forma que, 

se o suicídio ocorre dentro dos dois 

primeiros anos de vigência do 

contrato, não é devida indenização; 

porém, deve ser observado o direito do 

beneficiário ao ressarcimento do 

montante da reserva técnica já 

formada, de acordo com o art. 798 c/c 

art. 797, parágrafo único do CC/2002. 

Se o suicídio ocorre depois dos dois 

anos, é devida indenização, ainda que 

exista cláusula expressa em contrário. 

Em qualquer dos casos, dispensa-se a 

análise do elemento subjetivo, da 

intenção do segurado de pôr fim à 

própria vida.  

Súmula 616 A indenização securitária é devida 

quando ausente a comunicação 

prévia do segurado acerca do atraso 

no pagamento do prêmio, por 

constituir requisito essencial para a 

suspensão ou resolução do contrato 

de seguro. 

Não há sugestão de modificação para o 

enunciado. 

Súmula 620 

 

A embriaguez do segurado não 

exime a seguradora do pagamento 

da indenização prevista em contrato 

de seguro de vida. 

A embriaguez, o uso de substância 

entorpecente ou a insanidade mental 

do segurado não eximem a seguradora 

do pagamento da indenização prevista 
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em contrato de seguro de vida, 

conforme orientação da 

Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) na carta circular n. 08/2007. 

Súmula 621 Os efeitos da sentença que reduz, 

majora ou exonera o alimentante do 

pagamento retroagem à data da 

citação, vedadas a compensação e a 

repetibilidade. 

Os efeitos da sentença que reduz, 

majora ou exonera o alimentante do 

pagamento retroagem à data da 

citação, uma vez que a alteração do 

binômio possibilidade-necessidade 

(causa de pedir das ações revisionais e 

de exoneração) se faz presente desde a 

propositura da ação, e é com a citação 

que o credor toma ciência da pretensão 

do devedor (art. 13, § 2º, da Lei n. 

5.478/68). Os valores pagos no 

interregno entre a propositura da ação 

e o trânsito em julgado, quando a 

decisão exonerar ou reduzir o valor 

dos alimentos, são irrepetíveis e não 

admitem compensação. 

Súmula 632 Nos contratos de seguro regidos 

pelo Código Civil, a correção 

monetária sobre a indenização 

securitária incide a partir da 

contratação até o efetivo 

pagamento. 

Nos contratos de seguro regidos pelo 

Código Civil, a correção monetária 

sobre a indenização securitária incide a 

partir da contratação até o efetivo 

pagamento, visando com isso garantir 

a manutenção do poder aquisitivo da 

moeda e evitar o enriquecimento sem 

causa de uma parte em detrimento da 

outra. 

Súmula 638 É abusiva a cláusula contratual que 

restringe a responsabilidade de 

instituição financeira pelos danos 

decorrentes de roubo, furto ou 

É abusiva a cláusula contratual que 

restringe a responsabilidade de 

instituição financeira pelos danos 

decorrentes de roubo, furto ou extravio 
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extravio de bem entregue em 

garantia no âmbito de contrato de 

penhor civil. 

 

de bem entregue em garantia no 

âmbito de contrato de penhor civil, vez 

que caracterizam hipóteses de caso 

fortuito interno. 

 

 


