
 

 

 

 

  

1. DIREITO ADMINISTRATIVO 

1.1. Responsabilidade civil do estado 

1.1.1. Há responsabilidade objetiva do Estado por danos morais e materiais em caso de 

disparo acidental de arma de fogo por policial. Fevereiro de 2019. 

1.1.2. Há responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais 

que causem danos a terceiros. Março de 2019. 

1.1.3 No caso de reparação econômica decorrente de anistia política, são devidos juros 

moratórios e correção monetária, pois estes consistem em consectários legais das 

condenações, uma consequência automática que independe de expresso pronunciamento 

judicial. Março de 2019. 

1.1.4 É razoável a condenação do Estado à indenização por danos morais, na faixa de R$300 

mil a R$500 mil, em caso de falha na prestação de serviço público ou bem de utilidade 

pública que cause sequelas permanentes, graves e irreversíveis ao indivíduo. Março de 2019.  

1.1.5 O início do prazo prescricional quinquenal para a obtenção de indenização contra o 

Estado é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do dano em toda a sua extensão. 

Março de 2019. 

1.1.6. É irregular o cancelamento da inscrição de profissional em Conselho Profissional sem a 

respectiva divulgação em publicação oficial e comunicação aos interessados, cabendo 

indenização pelos danos decorrentes da ausência de publicidade. Fevereiro de 2019.  

1.1.7. O termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória, na hipótese de anulação de 

ato administrativo que causa dano ao cidadão, é o trânsito em julgado da sentença de 

procedência. Fevereiro de 2019.  

1.1.8. É imprescritível a ação reparatória por parte de sucessores daqueles que sofreram 

perseguição, prisão ou tortura durante a época do regime militar. Fevereiro de 2019.  

1.1.9. Nos casos de acidente em rodovia federal, impõe-se ao Estado o dever de indenizar, 

independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, quando demonstrada a 

ação ou a omissão do ente público na conservação ou sinalização da pista. Março de 2019.  
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1.1.10. A responsabilidade civil do Estado por omissão também é objetiva, aplicando-se o 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Março de 2019.        

1.1.11 Não é necessário pedido expresso ou o ajuizamento de ação autônoma para o 

pagamento dos consectários legais inerentes à reparação econômica devida a anistiado 

político. 

 

1.2. Concurso público 

1.2.1. Não é permitida a realização de avaliação psicotécnica em concurso público sem que 

haja previsão em lei ou, mesmo havendo, se os critérios não forem objetivamente previstos 

no edital. Fevereiro de 2019. 

1.2.2. O Poder Judiciário pode reexaminar o conteúdo de questões e critérios de correção 

utilizados pela banca examinadora em concurso público em caso de descumprimento das 

regras do certame, flagrante incorreção do gabarito ou nulidade da questão. Fevereiro de 

2019. 

1.2.3. Em caso de desistência de candidatos mais bem classificados e dentro do número de 

vagas em concurso público, os próximos candidatos da lista classificatória têm direito 

subjetivo à nomeação. Fevereiro de 2019. 

1.2.4. A desclassificação da lista especial de candidato autodeclarado pardo é ilegal quando a 

autodeclaração é confirmada por anotação em documentos públicos de que seus 

antecedentes são pardos e as fotografias do candidato confirmam o seu fenótipo. Fevereiro 

de 2019. 

1.2.5. Candidato aprovado simultaneamente às vagas reservadas e à ampla concorrência 

tem direito a ocupar a primeira vaga a ser preenchida. Março de 2019. 

1.2.6. É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo público de candidata 

que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em 

edital. Março de 2019. 

1.2.7. É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua 

apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em 

consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados. Fevereiro de 

2019. 

1.2.8. É ilegal exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social por 

ser ré. Março de 2019. 

1.2.9. É ilegal exclusão de candidato em concurso público em prova de natação se o tempo 

excedido para realização da prova for inferior a um segundo. Maio de 2019. 

1.2.10. No exame psicotécnico, a existência de critérios subjetivos em edital ou na correção 

da avaliação é causa de nulidade, sendo imprescindível a realização de novo teste, desta vez 

com critérios objetivos. Maio de 2019. 
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1.2.11. Licença não remunerada de cargo público não afasta incompatibilidade com 

atividade cartorária. Maio de 2019.   

1.2.12. O candidato não deve ser eliminado em avaliação de saúde em virtude da 

apresentação incompleta de exame por falha do laboratório. Junho de 2019    

Tese 1.2.13 Não há lei que fixe limites mínimo ou máximo de índice de massa corpórea (IMC) 

como fator à aptidão médica de ingresso na carreira militar, sendo vedado fazê-lo por meio 

de portaria ou edital de concurso. Maio de 2019.      

1.2.14 É ilegal a eliminação em concurso público para as Forças Armadas pela mera 

existência de tatuagem visível mesmo com uso de uniforme.      

1.2.15 O candidato que obteve a mesma nota do último classificado para a localidade em 

que se inscreveu não pode ser considerado reprovado nem excluído da lista de classificados 

em razão da nota.         

1.2.16 O critério da bonificação decorrente da inclusão regional infringe os preceitos 

constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da livre concorrência para acesso aos 

cursos ofertados pelas instituições de ensino superior.          

1.2.17 O fato de o laudo médico ter sido expedido mais de um ano antes de sua apresentação 

à administração pública não configura motivo impeditivo para a comprovação do direito às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência.       

 

1.3. Servidor público 

1.3.1. O direito de afastamento do servidor público federal, sem prejuízo de sua 

remuneração, para participação de curso de formação, deve ser assegurado aos casos que 

envolvam cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Fevereiro de 2019. 

1.3.2. É devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ao trabalhador 

contratado pela administração pública em desconformidade com a regra constitucional do 

concurso público. Março de 2019.    

1.3.3. É possível a acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde 

que resulte em carga horária superior a 60 horas, bastando a comprovação da 

compatibilidade de horários. Fevereiro de 2019. 

1.3.4. O servidor em estágio probatório possui direito à remoção para acompanhamento de 

cônjuge quando este foi deslocado de ofício. Fevereiro de 2019. 

1.3.5. É adequado o trancamento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), por meio de 

Mandado de Segurança, quando caracterizada a ausência de motivos determinantes para a 

sua instauração. Abril de 2019. 

1.3.6. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei nº 8.112/90 iniciam-se na data 

em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar 

conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, em 
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sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltando a fluir após o decurso de 

140 dias desde a interrupção. Junho de 2019. 

1.3.7. Militar portador do vírus HIV, mesmo que assintomático, tem direito à reforma por 

incapacidade definitiva, independentemente do grau de desenvolvimento da moléstia. Junho 

de 2019.   

1.3.8. A reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio 

probatório, opera efeitos ex tunc, garantindo o pagamento integral das vantagens 

pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. Março 

de 2019       

1.3.9 A impenhorabilidade do bem de família também incide nos casos de improbidade 

administrativa.        

1.3.10 O tempo de aprendizado em escolas profissionais públicas pode ser computado como 

tempo de serviço, desde que haja a comprovação de que houve a prestação de trabalho, na 

condição de aluno-aprendiz, com retribuição pecuniária à conta do orçamento. 

 

1.4. Improbidade administrativa 

1.4.1. As regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos 

casos de indisponibilidade de bens decretada com base na Lei de Improbidade 

Administrativa. Março de 2019. 

 1.4.2. As ementas dos acórdãos em ações de improbidade administrativa não podem fazer 

menção expressa ao nome da pessoa acusada ou condenada. Março de 2019. 

 1.4.3. A nomeação de parentes para cargos políticos não configura nepotismo. Março de 

2019. 

 1.4.4. São prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas na prática de 

ato culposo de improbidade administrativa. Março de 2019. 

 

1.5 Licitações e contratos  

1.5.1. Os efeitos da sanção de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a 

Administração (art. 87, iii, da Lei 8.666/1993) se restringem ao órgão/entidade que aplicou a 

penalidade. Março de 2019 

1.5.2. O sigilo conferido a documentos constantes de procedimentos licitatórios, como o 

orçamento estimado de empresa estatal, não pode ser usado para impedir o exercício do 

contraditório e da ampla defesa dos licitantes. Fevereiro de 2019. 

1.5.3. Poder Público não pode reter o pagamento de serviços já prestados sob o pretexto de 

descumprimento de Certidão de Regularidade Fiscal.     
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1.5.4 Não há ilegalidade no certame cujo objeto é a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços com vistas ao recolhimento e entrega de documentos entre 

unidades de um mesmo órgão público.       

1.5.5 A presença de falha técnica no projeto apresentado pela Administração Pública 

autoriza o aditamento do objeto do contrato. 

 

1.6. Serviços sociais (Educação) 

1.6.1. O Poder Judiciário pode autorizar o aluno formando a cursar todas as disciplinas 

faltantes para a conclusão do curso, ainda que haja disciplina com pré-requisito pendente ou 

outro obstáculo administrativo. Fevereiro de 2019.  

1.6.2 Na correção de provas escritas prestadas por deficientes auditivos, não deve ser levado 

em consideração o aspecto formal-gramatical da resposta, e sim o conteúdo do texto. 

Fevereiro de 2019. 

1.6.3 Na correção de provas escritas prestadas por deficientes auditivos, não deve ser levado 

em consideração o aspecto formal-gramatical da resposta, e sim o conteúdo do texto. 

Fevereiro de 2019. 

 

 

1.7. Serviços sociais (Saúde) (em produção) 

1.7.1  União, estados-membros e municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade 

solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos.   

 

1.8. Processos sancionatórios 

1.8.1 É inconstitucional a fixação de multa administrativa vinculada a número de salários 

mínimos. Março de 2019. 

1.8.2. Os tribunais de contas não têm competência para decretar a indisponibilidade de bens 

de pessoa jurídica que esteja em recuperação judicial ou falência. Fevereiro de 2019.  

1.8.3. Os tribunais de contas não têm autorização normativa para renovar o prazo limite de 

um ano de indisponibilidade de bens. Fevereiro de 2019.  

1.8.4. Sociedade de economia mista não pode aplicar multa de trânsito. Abril de 2019.  

1.8.5. Proprietário de veículo multado pode comprovar quem foi o autor da infração após 

prazo administrativo. Maio de 2019. 

1.8.6.  Aplica-se ao particular o mesmo regime prescricional previsto na lei de improbidade 

administrativa para os agentes públicos. Junho de 2019. 

 

https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-ha-ilegalidade-no-certame-cujo-objeto-e-a-contratacao-de-empresa-especializada-para-prestacao-de-servicos-com-vistas-ao-recolhimento-e-entrega-de-documentos-entre-unidades-de-um-me/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-ha-ilegalidade-no-certame-cujo-objeto-e-a-contratacao-de-empresa-especializada-para-prestacao-de-servicos-com-vistas-ao-recolhimento-e-entrega-de-documentos-entre-unidades-de-um-me/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-ha-ilegalidade-no-certame-cujo-objeto-e-a-contratacao-de-empresa-especializada-para-prestacao-de-servicos-com-vistas-ao-recolhimento-e-entrega-de-documentos-entre-unidades-de-um-me/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-presenca-de-falha-tecnica-no-projeto-apresentado-pela-administracao-publica-autoriza-o-aditamento-do-objeto-do-contrato/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-presenca-de-falha-tecnica-no-projeto-apresentado-pela-administracao-publica-autoriza-o-aditamento-do-objeto-do-contrato/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-poder-judiciario-pode-autorizar-o-aluno-formando-a-cursar-todas-as-disciplinas-faltantes-para-a-conclusao-do-curso-ainda-que-haja-disciplina-com-pre-requisito-pendente-ou-outro-obst/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-poder-judiciario-pode-autorizar-o-aluno-formando-a-cursar-todas-as-disciplinas-faltantes-para-a-conclusao-do-curso-ainda-que-haja-disciplina-com-pre-requisito-pendente-ou-outro-obst/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-poder-judiciario-pode-autorizar-o-aluno-formando-a-cursar-todas-as-disciplinas-faltantes-para-a-conclusao-do-curso-ainda-que-haja-disciplina-com-pre-requisito-pendente-ou-outro-obst/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-na-correcao-de-provas-escritas-prestadas-por-deficientes-auditivos-nao-deve-ser-levado-em-consideracao-o-aspecto-formal-gramatical-da-resposta-e-sim-o-conteudo-do-texto/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-na-correcao-de-provas-escritas-prestadas-por-deficientes-auditivos-nao-deve-ser-levado-em-consideracao-o-aspecto-formal-gramatical-da-resposta-e-sim-o-conteudo-do-texto/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-na-correcao-de-provas-escritas-prestadas-por-deficientes-auditivos-nao-deve-ser-levado-em-consideracao-o-aspecto-formal-gramatical-da-resposta-e-sim-o-conteudo-do-texto/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-instituicao-de-ensino-e-responsavel-por-danos-morais-em-casos-de-demora-exagerada-e-injustificada-para-expedicao-de-diploma-requerido-por-aluno-egresso/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-instituicao-de-ensino-e-responsavel-por-danos-morais-em-casos-de-demora-exagerada-e-injustificada-para-expedicao-de-diploma-requerido-por-aluno-egresso/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-instituicao-de-ensino-e-responsavel-por-danos-morais-em-casos-de-demora-exagerada-e-injustificada-para-expedicao-de-diploma-requerido-por-aluno-egresso/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-uniao-estados-membros-e-municipios-tem-legitimidade-passiva-e-responsabilidade-solidaria-nas-causas-que-versam-sobre-fornecimento-de-medicamentos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-uniao-estados-membros-e-municipios-tem-legitimidade-passiva-e-responsabilidade-solidaria-nas-causas-que-versam-sobre-fornecimento-de-medicamentos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-inconstitucional-a-fixacao-de-multa-administrativa-vinculada-a-numero-de-salarios-minimos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-inconstitucional-a-fixacao-de-multa-administrativa-vinculada-a-numero-de-salarios-minimos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-tribunais-de-contas-nao-tem-competencia-para-decretar-a-indisponibilidade-de-bens-de-pessoa-juridica-que-esteja-em-recuperacao-judicial-ou-falencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-tribunais-de-contas-nao-tem-competencia-para-decretar-a-indisponibilidade-de-bens-de-pessoa-juridica-que-esteja-em-recuperacao-judicial-ou-falencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-tribunais-de-contas-nao-tem-autorizacao-normativa-para-renovar-o-prazo-limite-de-um-ano-de-indisponibilidade-de-bens/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-tribunais-de-contas-nao-tem-autorizacao-normativa-para-renovar-o-prazo-limite-de-um-ano-de-indisponibilidade-de-bens/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-sociedade-de-economia-mista-nao-pode-aplicar-multa-de-transito/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-proprietario-de-veiculo-multado-pode-comprovar-quem-foi-autor-da-infracao-apos-prazo-administrativo/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-proprietario-de-veiculo-multado-pode-comprovar-quem-foi-autor-da-infracao-apos-prazo-administrativo/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-aplica-se-ao-particular-o-mesmo-regime-prescricional-previsto-na-lei-de-improbidade-administrativa-para-os-agentes-publicos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-aplica-se-ao-particular-o-mesmo-regime-prescricional-previsto-na-lei-de-improbidade-administrativa-para-os-agentes-publicos/
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1.9. Processo Administrativo 

1.9.1.  Aplica-se subsidiariamente o prazo decadencial previsto para a revisão dos atos 

administrativos no âmbito da administração pública federal aos Estados e Municípios. Junho 

de 2019.    

1.9.2 O prazo prescricional fica suspenso durante o período em que a Administração aprecia 

o requerimento formulado, só voltando a correr após a decisão administrativa. Março de 

2019. 

 

1.10. Serviços Públicos 

1.10.1: Energia elétrica é serviço de caráter essencial, não se admitindo que o fornecimento 

seja interrompido devido à existência de débitos pretéritos. Maio de 2019     

1.10.2 : Não é permitido o corte do fornecimento de água ou de energia elétrica por falta de 

pagamento do usuário anterior.          

1.3.10 O tempo de aprendizado em escolas profissionais públicas pode ser computado como 

tempo de serviço, desde que haja a comprovação de que houve a prestação de trabalho, na 

condição de aluno-aprendiz, com retribuição pecuniária à conta do orçamento. 

 

 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL  

2.1. Mandado de injunção 

2.1.1 Configurada a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos 

servidores públicos portadores de deficiência, aplica-se a legislação federal equivalente do 

Regime Geral de Previdência Social (Lei Complementar nº 142/2013), independentemente da 

época em que foi prestado o serviço. Março de 2019.  

 

 2.2. Mandado de segurança 

2.2.1 O prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês em caso de 

ato omissivo continuado envolvendo obrigações de trato sucessivo. Março de 2019. 

2.2.2 O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de 

superveniente trânsito em julgado da decisão nele questionada. Junho de 2019 

 

2.3. Competência 

2.3.1 A competência para julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem 

conexos é da justiça eleitoral, uma vez que, no concurso entre a jurisdição comum e a 

especial, a última sempre prevalece. Março de 2019. 

https://loja.legal/produto/tese-juridica-aplica-se-subsidiariamente-o-prazo-decadencial-previsto-para-a-revisao-dos-atos-administrativos-no-ambito-da-administracao-publica-federal-aos-estados-e-municipios/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-aplica-se-subsidiariamente-o-prazo-decadencial-previsto-para-a-revisao-dos-atos-administrativos-no-ambito-da-administracao-publica-federal-aos-estados-e-municipios/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-aplica-se-subsidiariamente-o-prazo-decadencial-previsto-para-a-revisao-dos-atos-administrativos-no-ambito-da-administracao-publica-federal-aos-estados-e-municipios/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-fica-suspenso-durante-o-periodo-em-que-a-administracao-aprecia-o-requerimento-formulado-so-voltando-a-correr-apos-a-decisao-administrativa/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-fica-suspenso-durante-o-periodo-em-que-a-administracao-aprecia-o-requerimento-formulado-so-voltando-a-correr-apos-a-decisao-administrativa/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-fica-suspenso-durante-o-periodo-em-que-a-administracao-aprecia-o-requerimento-formulado-so-voltando-a-correr-apos-a-decisao-administrativa/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-energia-eletrica-e-servico-de-carater-essencial-nao-se-admitindo-que-o-fornecimento-seja-interrompido-devido-a-existencia-de-debitos-preteritos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-energia-eletrica-e-servico-de-carater-essencial-nao-se-admitindo-que-o-fornecimento-seja-interrompido-devido-a-existencia-de-debitos-preteritos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-e-permitido-o-corte-do-fornecimento-de-agua-ou-de-energia-eletrica-por-falta-de-pagamento-do-usuario-anterior/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-e-permitido-o-corte-do-fornecimento-de-agua-ou-de-energia-eletrica-por-falta-de-pagamento-do-usuario-anterior/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-tempo-de-aprendizado-em-escolas-profissionais-publicas-pode-ser-computado-como-tempo-de-servico-desde-que-haja-a-comprovacao-de-que-houve-a-prestacao-de-trabalho-na-condicao-de-alu/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-tempo-de-aprendizado-em-escolas-profissionais-publicas-pode-ser-computado-como-tempo-de-servico-desde-que-haja-a-comprovacao-de-que-houve-a-prestacao-de-trabalho-na-condicao-de-alu/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-tempo-de-aprendizado-em-escolas-profissionais-publicas-pode-ser-computado-como-tempo-de-servico-desde-que-haja-a-comprovacao-de-que-houve-a-prestacao-de-trabalho-na-condicao-de-alu/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-configurada-a-mora-legislativa-na-regulamentacao-da-aposentadoria-especial-dos-servidores-publicos-portadores-de-deficiencia-aplica-se-a-legislacao-federal-equivalente-do-regime-geral/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-configurada-a-mora-legislativa-na-regulamentacao-da-aposentadoria-especial-dos-servidores-publicos-portadores-de-deficiencia-aplica-se-a-legislacao-federal-equivalente-do-regime-geral/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-configurada-a-mora-legislativa-na-regulamentacao-da-aposentadoria-especial-dos-servidores-publicos-portadores-de-deficiencia-aplica-se-a-legislacao-federal-equivalente-do-regime-geral/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-configurada-a-mora-legislativa-na-regulamentacao-da-aposentadoria-especial-dos-servidores-publicos-portadores-de-deficiencia-aplica-se-a-legislacao-federal-equivalente-do-regime-geral/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-para-impetracao-de-mandado-de-seguranca-renova-se-mes-a-mes-em-caso-de-ato-omissivo-continuado-envolvendo-obrigacoes-de-trato-sucessivo/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-para-impetracao-de-mandado-de-seguranca-renova-se-mes-a-mes-em-caso-de-ato-omissivo-continuado-envolvendo-obrigacoes-de-trato-sucessivo/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-mandado-de-seguranca-devera-ter-seu-merito-apreciado-independentemente-de-superveniente-transito-em-julgado-da-decisao-nele-questionada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-mandado-de-seguranca-devera-ter-seu-merito-apreciado-independentemente-de-superveniente-transito-em-julgado-da-decisao-nele-questionada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-competencia-para-julgamento-dos-crimes-eleitorais-e-dos-comuns-que-lhes-forem-conexos-e-da-justica-eleitoral-uma-vez-que-no-concurso-entre-a-jurisdicao-comum-e-a-especial-a-u/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-competencia-para-julgamento-dos-crimes-eleitorais-e-dos-comuns-que-lhes-forem-conexos-e-da-justica-eleitoral-uma-vez-que-no-concurso-entre-a-jurisdicao-comum-e-a-especial-a-u/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-competencia-para-julgamento-dos-crimes-eleitorais-e-dos-comuns-que-lhes-forem-conexos-e-da-justica-eleitoral-uma-vez-que-no-concurso-entre-a-jurisdicao-comum-e-a-especial-a-u/
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2.4. Serviço Militar Obrigatório 

2.4.1. É possível o adiamento da prestação do serviço militar obrigatório enquanto o médico 

estiver cursando a residência ou pós-graduação. Fevereiro de 2019. 

2.5. Igualdade 

2.5.1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de 

gênero, razão pela qual a pessoa transgênero tem direito à alteração do prenome e do sexo 

no registro civil. Março de 2019. 

 

3. DIREITO CIVIL  

3.1. Responsabilidade civil 

3.1.1 O termo inicial dos juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, é a 

data do evento danoso. Março de 2019. 

3.1.2 O dano moral é presumido (in re ipsa) em caso de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastro de inadimplentes. Março de 2019. 

3.1.3. Companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de 

acessibilidade de pessoa cadeirante ao interior da aeronave. Fevereiro de 2019.   

3.1.4. Em ação destinada a apurar responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 

presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de 

embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo 

de causalidade. Março de 2019.   

3.1.5. A companhia área deve indenizar o passageiro por danos morais e danos materiais em 

caso de cancelamento da passagem do voo de volta após o não comparecimento no voo de 

ida (no show). Abril de 2019.   

3.1.6. É ilegal a manutenção de cobrança de juros de obra, pela instituição financeira, após o 

prazo estipulado para o término da obra financiada. Março de 2019.   

3.1.7. Nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre 

indenização securitária incide desde a data de contratação até o efetivo pagamento. Maio de 

2019.   

3.1.8. O(a) companheiro(a) que, com seu comportamento, assume o risco de transmissão do 

vírus HIV a parceiro(a), responde civilmente pelo dano. Maio de 2019.  

3.1.9. O dano moral decorrente da compra de produto alimentício que contenha corpo 

estranho no interior da embalagem independe de sua ingestão. Maio de 2019.  

https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-o-adiamento-da-prestacao-do-servico-militar-obrigatorio-enquanto-o-medico-estiver-cursando-a-residencia-ou-pos-graduacao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-o-adiamento-da-prestacao-do-servico-militar-obrigatorio-enquanto-o-medico-estiver-cursando-a-residencia-ou-pos-graduacao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-a-igualdade-sem-discriminacoes-abrange-a-identidade-ou-expressao-de-genero-razao-pela-qual-a-pessoa-transgenero-tem-direito-a-alteracao-do-prenome-e-do-sexo-no-registro-civi/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-a-igualdade-sem-discriminacoes-abrange-a-identidade-ou-expressao-de-genero-razao-pela-qual-a-pessoa-transgenero-tem-direito-a-alteracao-do-prenome-e-do-sexo-no-registro-civi/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-a-igualdade-sem-discriminacoes-abrange-a-identidade-ou-expressao-de-genero-razao-pela-qual-a-pessoa-transgenero-tem-direito-a-alteracao-do-prenome-e-do-sexo-no-registro-civi/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-a-igualdade-sem-discriminacoes-abrange-a-identidade-ou-expressao-de-genero-razao-pela-qual-a-pessoa-transgenero-tem-direito-a-alteracao-do-prenome-e-do-sexo-no-registro-civi/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-termo-inicial-dos-juros-de-mora-em-casos-de-responsabilidade-extracontratual-e-a-data-do-evento-danoso/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-termo-inicial-dos-juros-de-mora-em-casos-de-responsabilidade-extracontratual-e-a-data-do-evento-danoso/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-dano-moral-e-presumido-in-re-ipsa-em-caso-de-protesto-indevido-de-titulo-ou-inscricao-irregular-em-cadastro-de-inadimplente/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-dano-moral-e-presumido-in-re-ipsa-em-caso-de-protesto-indevido-de-titulo-ou-inscricao-irregular-em-cadastro-de-inadimplente/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-companhia-aerea-e-civilmente-responsavel-por-nao-promover-condicoes-dignas-de-acessibilidade-de-pessoa-cadeirante-ao-interior-da-aeronave/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-companhia-aerea-e-civilmente-responsavel-por-nao-promover-condicoes-dignas-de-acessibilidade-de-pessoa-cadeirante-ao-interior-da-aeronave/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-em-acao-destinada-a-apurar-responsabilidade-civil-decorrente-de-acidente-de-transito-presume-se-culpado-o-condutor-de-veiculo-automotor-que-se-encontra-em-estado-de-embriaguez-cabend/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-em-acao-destinada-a-apurar-responsabilidade-civil-decorrente-de-acidente-de-transito-presume-se-culpado-o-condutor-de-veiculo-automotor-que-se-encontra-em-estado-de-embriaguez-cabend/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-em-acao-destinada-a-apurar-responsabilidade-civil-decorrente-de-acidente-de-transito-presume-se-culpado-o-condutor-de-veiculo-automotor-que-se-encontra-em-estado-de-embriaguez-cabend/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-em-acao-destinada-a-apurar-responsabilidade-civil-decorrente-de-acidente-de-transito-presume-se-culpado-o-condutor-de-veiculo-automotor-que-se-encontra-em-estado-de-embriaguez-cabend/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-companhia-area-deve-indenizar-o-passageiro-por-danos-morais-e-danos-materiais-em-caso-de-cancelamento-da-passagem-do-voo-de-volta-apos-o-nao-comparecimento-no-voo-de-ida-no-show/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-companhia-area-deve-indenizar-o-passageiro-por-danos-morais-e-danos-materiais-em-caso-de-cancelamento-da-passagem-do-voo-de-volta-apos-o-nao-comparecimento-no-voo-de-ida-no-show/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-companhia-area-deve-indenizar-o-passageiro-por-danos-morais-e-danos-materiais-em-caso-de-cancelamento-da-passagem-do-voo-de-volta-apos-o-nao-comparecimento-no-voo-de-ida-no-show/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-ilegal-a-manutencao-de-cobranca-de-juros-de-obra-pela-instituicao-financeira-apos-o-prazo-estipulado-para-o-termino-da-obra-financiada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-ilegal-a-manutencao-de-cobranca-de-juros-de-obra-pela-instituicao-financeira-apos-o-prazo-estipulado-para-o-termino-da-obra-financiada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-oa-companheiroa-que-com-seu-comportamento-assume-o-risco-de-transmissao-do-virus-hiv-a-parceiroa-responde-civilmente-pelo-dano/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-oa-companheiroa-que-com-seu-comportamento-assume-o-risco-de-transmissao-do-virus-hiv-a-parceiroa-responde-civilmente-pelo-dano/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-oa-companheiroa-que-com-seu-comportamento-assume-o-risco-de-transmissao-do-virus-hiv-a-parceiroa-responde-civilmente-pelo-dano/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-oa-companheiroa-que-com-seu-comportamento-assume-o-risco-de-transmissao-do-virus-hiv-a-parceiroa-responde-civilmente-pelo-dano/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-dano-moral-decorrente-da-compra-de-produto-alimenticio-que-contenha-corpo-estranho-no-interior-da-embalagem-independe-de-sua-ingestao/
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3.1.10. Entidade de proteção ao crédito deve notificar consumidor ao importar dados do 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), sob pena de ter de reparar por danos 

morais. Abril de 2019.  

3.1.11. Quem altera o curso de água da chuva possui o dever de indenizar os vizinhos por 

eventuais prejuízos. Abril de 2019.            

3.1.12. Chuva forte não caracteriza força maior para livrar estabelecimento de indenização 

por desabamento de teto ou evento danoso semelhante. Maio de 2019. 

3.1.13. O roubo à mão armada em estacionamento gratuito, externo e de livre acesso 

configura caso fortuito externo, afastando a responsabilização do estabelecimento 

comercial. Maio de 2019.   

3.1.14. Configura dano moral o atraso exagerado em entrega de bem imóvel para entrega 

futura, não podendo ser tido como mero dissabor. Maio de 2019.         

3.1.15 Titular de serventia extrajudicial não é responsável por atos lesivos praticados por 

antecessor.       

3.1.16 Pagamento em dobro por cobrança indevida deve ser corrigido desde o ajuizamento 

da ação.       

3.1.17 Demora no pedido de dano moral não influencia na fixação do valor da indenização. 

 

 

3.2. Plano de Saúde 

3.2.1 É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que veda a internação domiciliar 

(home care) como alternativa à internação hospitalar. Março de 2019. 

3.2.2. A operadora de plano de saúde é obrigada a ressarcir o beneficiário que se utiliza dos 

serviços do hospital privado que não faz parte da sua rede credenciada, ainda que não seja 

em caso de emergência ou urgência. Maio de 2019   

3.2.3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de 

procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Junho de 2019. 

3.2.4. Plano de saúde não pode negar cobertura de tratamento sob o fundamento de que o 

procedimento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) ou em qualquer 

outra resolução normativa editada pela mesma. Junho de 2019. 

 

3.3. Prescrição e decadência 

3.3.1. É de 10 anos o prazo prescricional para as ações fundadas em inadimplemento 

contratual, inclusive para indenização por perdas e danos. Março de 2019. 

https://loja.legal/produto/tese-juridica-entidade-de-protecao-ao-credito-deve-notificar-consumidor-ao-importar-dados-do-cadastro-de-emitentes-de-cheques-sem-fundo-ccf-sob-pena-de-ter-de-reparar-por-danos-morais/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-entidade-de-protecao-ao-credito-deve-notificar-consumidor-ao-importar-dados-do-cadastro-de-emitentes-de-cheques-sem-fundo-ccf-sob-pena-de-ter-de-reparar-por-danos-morais/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-entidade-de-protecao-ao-credito-deve-notificar-consumidor-ao-importar-dados-do-cadastro-de-emitentes-de-cheques-sem-fundo-ccf-sob-pena-de-ter-de-reparar-por-danos-morais/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-entidade-de-protecao-ao-credito-deve-notificar-consumidor-ao-importar-dados-do-cadastro-de-emitentes-de-cheques-sem-fundo-ccf-sob-pena-de-ter-de-reparar-por-danos-morais/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-dano-moral-decorrente-da-compra-de-produto-alimenticio-que-contenha-corpo-estranho-no-interior-da-embalagem-independe-de-sua-ingestao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-dano-moral-decorrente-da-compra-de-produto-alimenticio-que-contenha-corpo-estranho-no-interior-da-embalagem-independe-de-sua-ingestao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quem-altera-o-curso-de-agua-da-chuva-possui-o-dever-de-indenizar-os-vizinhos-por-eventuais-prejuizos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-chuva-forte-nao-caracteriza-forca-maior-para-livrar-estabelecimento-de-indenizacao-por-desabamento-de-teto-ou-evento-danoso-semelhante/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-chuva-forte-nao-caracteriza-forca-maior-para-livrar-estabelecimento-de-indenizacao-por-desabamento-de-teto-ou-evento-danoso-semelhante/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-roubo-a-mao-armada-em-estacionamento-gratuito-externo-e-de-livre-acesso-configura-caso-fortuito-externo-afastando-a-responsabilizacao-do-estabelecimento-comercial/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-roubo-a-mao-armada-em-estacionamento-gratuito-externo-e-de-livre-acesso-configura-caso-fortuito-externo-afastando-a-responsabilizacao-do-estabelecimento-comercial/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-roubo-a-mao-armada-em-estacionamento-gratuito-externo-e-de-livre-acesso-configura-caso-fortuito-externo-afastando-a-responsabilizacao-do-estabelecimento-comercial/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-configura-dano-moral-o-atraso-exagerado-em-entrega-de-bem-imovel-para-entrega-futura-nao-podendo-ser-tido-como-mero-dissabor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-configura-dano-moral-o-atraso-exagerado-em-entrega-de-bem-imovel-para-entrega-futura-nao-podendo-ser-tido-como-mero-dissabor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-titular-de-serventia-extrajudicial-nao-e-responsavel-por-atos-lesivos-praticados-por-antecessor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-titular-de-serventia-extrajudicial-nao-e-responsavel-por-atos-lesivos-praticados-por-antecessor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-pagamento-em-dobro-por-cobranca-indevida-deve-ser-corrigido-desde-o-ajuizamento-da-acao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-pagamento-em-dobro-por-cobranca-indevida-deve-ser-corrigido-desde-o-ajuizamento-da-acao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-demora-no-pedido-de-dano-moral-nao-influencia-na-fixacao-do-valor-da-indenizacao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-abusiva-a-clausula-contratual-de-plano-de-saude-que-veda-a-internacao-domiciliar-home-care-como-alternativa-a-internacao-hospitalar/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-abusiva-a-clausula-contratual-de-plano-de-saude-que-veda-a-internacao-domiciliar-home-care-como-alternativa-a-internacao-hospitalar/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-operadora-de-plano-de-saude-e-obrigada-a-ressarcir-o-beneficiario-que-se-utiliza-dos-servicos-do-hospital-privado-que-nao-faz-parte-da-sua-rede-credenciada-ainda-que-nao-seja-em-cas/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-operadora-de-plano-de-saude-e-obrigada-a-ressarcir-o-beneficiario-que-se-utiliza-dos-servicos-do-hospital-privado-que-nao-faz-parte-da-sua-rede-credenciada-ainda-que-nao-seja-em-cas/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-operadora-de-plano-de-saude-e-obrigada-a-ressarcir-o-beneficiario-que-se-utiliza-dos-servicos-do-hospital-privado-que-nao-faz-parte-da-sua-rede-credenciada-ainda-que-nao-seja-em-cas/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-plano-de-saude-pode-estabelecer-as-doencas-que-terao-cobertura-mas-nao-o-tipo-de-procedimento-utilizado-para-o-tratamento-de-cada-uma-delas/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-plano-de-saude-pode-estabelecer-as-doencas-que-terao-cobertura-mas-nao-o-tipo-de-procedimento-utilizado-para-o-tratamento-de-cada-uma-delas/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-plano-de-saude-nao-pode-negar-cobertura-de-tratamento-sob-o-fundamento-de-que-o-procedimento-nao-esta-previsto-no-rol-da-agencia-nacional-de-saude-ou-em-qualquer-outra-resolucao-normat/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-plano-de-saude-nao-pode-negar-cobertura-de-tratamento-sob-o-fundamento-de-que-o-procedimento-nao-esta-previsto-no-rol-da-agencia-nacional-de-saude-ou-em-qualquer-outra-resolucao-normat/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-plano-de-saude-nao-pode-negar-cobertura-de-tratamento-sob-o-fundamento-de-que-o-procedimento-nao-esta-previsto-no-rol-da-agencia-nacional-de-saude-ou-em-qualquer-outra-resolucao-normat/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-de-10-anos-o-prazo-prescricional-para-as-acoes-fundadas-em-inadimplemento-contratual-inclusive-para-indenizacao-por-perdas-e-danos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-de-10-anos-o-prazo-prescricional-para-as-acoes-fundadas-em-inadimplemento-contratual-inclusive-para-indenizacao-por-perdas-e-danos/
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3.3.2. A ausência de sentença de interdição não impede o reconhecimento da suspensão do 

prazo prescricional desde o início de sua incapacidade para os atos da vida civil. Março de 

2019. 

3.3.3. A prescrição para pedir anulação de cláusula abusiva em seguro de vida não atinge 

fundo de direito, apenas as prestações vencidas há mais de 1 (um) ano. Abril de 2019. 

3.3.4. O prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor (CDC) inicia-se apenas 

quando o consumidor toma conhecimento inequívoco sobre o dano que lhe foi causado e a 

extensão de suas consequências. Março de 2019 

3.3.5. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais é contado em relação a 

cada parcela inadimplida, iniciando-se no dia seguinte ao vencimento de cada prestação. 

Maio de 2019.   

3.3.6. O ajuizamento de segunda ação pelo devedor para questionar o débito não interrompe 

novamente o prazo prescricional, que é reiniciado e deve ser contado desde o trânsito em 

julgado da primeira ação. Junho de 2019.     

3.3.7 Negativa de cobertura da seguradora pode ser utilizado como marco inicial de 

prescrição para ação indenizatória por vícios de construção. 

 

3.4. Posse e Propriedade 

3.4.1. O direito social à moradia não serve de óbice para a reintegração de posse após 

rescisão contratual entre particulares, pois este direito somente é oponível frente ao Estado. 

Fevereiro de 2019. 

3.4.2. É possível o cancelamento da cláusula de inalienabilidade de imóvel após a morte dos 

doadores se não houver justa causa para a manutenção da restrição ao direito de 

propriedade. Março de 2019. 

3.4.3. Pequenas diferenças em relação ao padrão adotado por assembleia condominial não 

autoriza a demolição da obra que supostamente alterou a estética e harmonia da fachada. 

Maio de 2019. 

3.4.4. Nos contratos de locação, a exoneração do fiador notificado no prazo do contrato só 

tem efeito 120 dias após a locação se tornar indeterminada. Maio de 2019. 

3.4.5. Aluguéis não são devidos pelo locatário desde o evento que destruiu o imóvel urbano 

locado. Maio de 2019.   

3.4.6 A outorga uxória é desnecessária nos pactos de arrendamento rural. Maio de 2019. 

3.4.7  Não há direito de reintegração de posse da antiga servidão pelo prédio dominante 

quando o prédio serviente realiza a abertura de nova servidão. Maio de 2019.    

https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-ausencia-de-sentenca-de-interdicao-nao-impede-o-reconhecimento-da-suspensao-do-prazo-prescricional-desde-o-inicio-de-sua-incapacidade-para-os-atos-da-vida-civil/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-ausencia-de-sentenca-de-interdicao-nao-impede-o-reconhecimento-da-suspensao-do-prazo-prescricional-desde-o-inicio-de-sua-incapacidade-para-os-atos-da-vida-civil/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-ausencia-de-sentenca-de-interdicao-nao-impede-o-reconhecimento-da-suspensao-do-prazo-prescricional-desde-o-inicio-de-sua-incapacidade-para-os-atos-da-vida-civil/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-prescricao-para-pedir-anulacao-de-clausula-abusiva-em-seguro-de-vida-nao-atinge-fundo-de-direito-apenas-as-prestacoes-vencidas-ha-mais-de-1-um-ano/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-prescricao-para-pedir-anulacao-de-clausula-abusiva-em-seguro-de-vida-nao-atinge-fundo-de-direito-apenas-as-prestacoes-vencidas-ha-mais-de-1-um-ano/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-cdc-inicia-se-apenas-quando-o-consumidor-toma-conhecimento-inequivoco-sobre-o-dano-que-lhe-foi-causado-e-a-extensao-de-suas-co/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-cdc-inicia-se-apenas-quando-o-consumidor-toma-conhecimento-inequivoco-sobre-o-dano-que-lhe-foi-causado-e-a-extensao-de-suas-co/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-cdc-inicia-se-apenas-quando-o-consumidor-toma-conhecimento-inequivoco-sobre-o-dano-que-lhe-foi-causado-e-a-extensao-de-suas-co/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-para-a-cobranca-de-taxas-condominiais-e-contado-em-relacao-a-cada-parcela-inadimplida-iniciando-se-no-dia-seguinte-ao-vencimento-de-cada-prestacao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-para-a-cobranca-de-taxas-condominiais-e-contado-em-relacao-a-cada-parcela-inadimplida-iniciando-se-no-dia-seguinte-ao-vencimento-de-cada-prestacao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-prazo-prescricional-para-a-cobranca-de-taxas-condominiais-e-contado-em-relacao-a-cada-parcela-inadimplida-iniciando-se-no-dia-seguinte-ao-vencimento-de-cada-prestacao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-ajuizamento-de-segunda-acao-pelo-devedor-para-questionar-o-debito-nao-interrompe-novamente-o-prazo-prescricional-que-e-reiniciado-e-deve-ser-contado-desde-o-transito-em-julgado-da-p/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-ajuizamento-de-segunda-acao-pelo-devedor-para-questionar-o-debito-nao-interrompe-novamente-o-prazo-prescricional-que-e-reiniciado-e-deve-ser-contado-desde-o-transito-em-julgado-da-p/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-ajuizamento-de-segunda-acao-pelo-devedor-para-questionar-o-debito-nao-interrompe-novamente-o-prazo-prescricional-que-e-reiniciado-e-deve-ser-contado-desde-o-transito-em-julgado-da-p/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-negativa-de-cobertura-da-seguradora-pode-ser-utilizado-como-marco-inicial-de-prescricao-para-acao-indenizatoria-por-vicios-de-construcao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-negativa-de-cobertura-da-seguradora-pode-ser-utilizado-como-marco-inicial-de-prescricao-para-acao-indenizatoria-por-vicios-de-construcao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-social-a-moradia-nao-serve-de-obice-para-a-reintegracao-de-posse-apos-rescisao-contratual-entre-particulares-pois-este-direito-somente-e-oponivel-frente-ao-estado/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-social-a-moradia-nao-serve-de-obice-para-a-reintegracao-de-posse-apos-rescisao-contratual-entre-particulares-pois-este-direito-somente-e-oponivel-frente-ao-estado/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-social-a-moradia-nao-serve-de-obice-para-a-reintegracao-de-posse-apos-rescisao-contratual-entre-particulares-pois-este-direito-somente-e-oponivel-frente-ao-estado/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-direito-social-a-moradia-nao-serve-de-obice-para-a-reintegracao-de-posse-apos-rescisao-contratual-entre-particulares-pois-este-direito-somente-e-oponivel-frente-ao-estado/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-o-cancelamento-da-clausula-de-inalienabilidade-de-imovel-apos-a-morte-dos-doadores-se-nao-houver-justa-causa-para-a-manutencao-da-restricao-ao-direito-de-propriedade/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-o-cancelamento-da-clausula-de-inalienabilidade-de-imovel-apos-a-morte-dos-doadores-se-nao-houver-justa-causa-para-a-manutencao-da-restricao-ao-direito-de-propriedade/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-o-cancelamento-da-clausula-de-inalienabilidade-de-imovel-apos-a-morte-dos-doadores-se-nao-houver-justa-causa-para-a-manutencao-da-restricao-ao-direito-de-propriedade/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-o-cancelamento-da-clausula-de-inalienabilidade-de-imovel-apos-a-morte-dos-doadores-se-nao-houver-justa-causa-para-a-manutencao-da-restricao-ao-direito-de-propriedade/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-pequenas-diferencas-em-relacao-ao-padrao-adotado-por-assembleia-condominial-nao-autoriza-a-demolicao-da-obra-que-supostamente-alterou-a-estetica-e-harmonia-da-fachada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-pequenas-diferencas-em-relacao-ao-padrao-adotado-por-assembleia-condominial-nao-autoriza-a-demolicao-da-obra-que-supostamente-alterou-a-estetica-e-harmonia-da-fachada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-pequenas-diferencas-em-relacao-ao-padrao-adotado-por-assembleia-condominial-nao-autoriza-a-demolicao-da-obra-que-supostamente-alterou-a-estetica-e-harmonia-da-fachada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-pequenas-diferencas-em-relacao-ao-padrao-adotado-por-assembleia-condominial-nao-autoriza-a-demolicao-da-obra-que-supostamente-alterou-a-estetica-e-harmonia-da-fachada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nos-contratos-de-locacao-a-exoneracao-do-fiador-notificado-no-prazo-do-contrato-so-tem-efeito-120-dias-apos-a-locacao-se-tornar-indeterminada/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nos-contratos-de-locacao-a-exoneracao-do-fiador-notificado-no-prazo-do-contrato-so-tem-efeito-120-dias-apos-a-locacao-se-tornar-indeterminada/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-outorga-uxoria-e-desnecessaria-nos-pactos-de-arrendamento-rural/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-outorga-uxoria-e-desnecessaria-nos-pactos-de-arrendamento-rural/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-outorga-uxoria-e-desnecessaria-nos-pactos-de-arrendamento-rural/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-a-outorga-uxoria-e-desnecessaria-nos-pactos-de-arrendamento-rural/
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3.4.8. O uso da laje de pavimento superior de imóvel residencial para estacionamento de 

veículos constitui turbação à posse do possuidor do pavimento inferior. Maio de 2019.     

3.4.9 A mitigação da hipoteca firmada em razão de financiamento da obra não pode ser 

oposta ao adquirente de boa-fé, independentemente da modalidade contratual utilizada 

para a transferência da propriedade e da modalidade de pagamento do preço do bem 

ajustado. 

3.5. Direito da Vizinhança  

3.5.1. O condomínio é responsável por acidente com criança em razão de brinquedo sem 

manutenção em seu playground. Maio de 2019     

3.5.2. Condômino inadimplente não pode ser proibido de usar áreas de lazer. Maio de 2019.     

3.5.3 É ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação 

e guarda de animais de quaisquer espécies em unidades autônomas. Maio de 2019. 

 

3.6. Internet  

3.6.1. O provedor de acesso à internet tem obrigação de armazenar dados de IP de seus 

usuários pelo período de prescrição de eventual ação de reparação civil. Maio de 2019     

3.6.2. Cabe multa cominatória em ação de fornecimento de dados para identificar ofensor 

virtual caso o provedor de acesso à internet negue o fornecimento destes dados. Maio de 

2019. 

 

3.7. Títulos de Crédito 

3.7.1. Emitente é responsável pelo pagamento de cheque emprestado a terceiro. Abril de 

2019. 

 

3.8. Contratos 

3.8.1. Teoria da imprevisão não é aplicável para cobrir prejuízos em contratos de derivativos. 

Maio de 2019.       

3.8.2. Não é devida comissão de corretagem se a desistência foi motivada por fato atribuído 

ao corretor. Junho de 2019.            

3.8.3. É válida cláusula de perda total de valores pagos proposta pelo próprio comprador. 

 

4. PROCESSO CIVIL 

https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-uso-da-laje-de-pavimento-superior-de-imovel-residencial-para-estacionamento-de-veiculos-constitui-turbacao-a-posse-do-possuidor-do-pavimento-inferior/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-uso-da-laje-de-pavimento-superior-de-imovel-residencial-para-estacionamento-de-veiculos-constitui-turbacao-a-posse-do-possuidor-do-pavimento-inferior/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-mitigacao-da-hipoteca-firmada-em-razao-de-financiamento-da-obra-nao-pode-ser-oposta-ao-adquirente-de-boa-fe-independentemente-da-modalidade-contratual-utilizada-para-a-transferencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-mitigacao-da-hipoteca-firmada-em-razao-de-financiamento-da-obra-nao-pode-ser-oposta-ao-adquirente-de-boa-fe-independentemente-da-modalidade-contratual-utilizada-para-a-transferencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-mitigacao-da-hipoteca-firmada-em-razao-de-financiamento-da-obra-nao-pode-ser-oposta-ao-adquirente-de-boa-fe-independentemente-da-modalidade-contratual-utilizada-para-a-transferencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-mitigacao-da-hipoteca-firmada-em-razao-de-financiamento-da-obra-nao-pode-ser-oposta-ao-adquirente-de-boa-fe-independentemente-da-modalidade-contratual-utilizada-para-a-transferencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-condominio-e-responsavel-por-acidente-com-crianca-em-razao-de-brinquedo-sem-manutencao-em-seu-playground/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-condominio-e-responsavel-por-acidente-com-crianca-em-razao-de-brinquedo-sem-manutencao-em-seu-playground/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-condomino-inadimplente-nao-pode-ser-proibido-de-usar-areas-de-lazer/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-e-ilegitima-a-restricao-generica-contida-em-convencao-condominial-que-proibe-a-criacao-e-guarda-de-animais-de-quaisquer-especies-em-unidades-autonomas/
http://loja.legal/produto/tese-juridica-e-ilegitima-a-restricao-generica-contida-em-convencao-condominial-que-proibe-a-criacao-e-guarda-de-animais-de-quaisquer-especies-em-unidades-autonomas/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-provedor-de-acesso-a-internet-tem-obrigacao-de-armazenar-dados-de-ip-de-seus-usuarios-pelo-periodo-de-prescricao-de-eventual-acao-de-reparacao-civil/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-provedor-de-acesso-a-internet-tem-obrigacao-de-armazenar-dados-de-ip-de-seus-usuarios-pelo-periodo-de-prescricao-de-eventual-acao-de-reparacao-civil/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-multa-cominatoria-em-acao-de-fornecimento-de-dados-para-identificar-ofensor-virtual-caso-o-provedor-de-acesso-a-internet-negue-o-fornecimento-destes-dados/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-multa-cominatoria-em-acao-de-fornecimento-de-dados-para-identificar-ofensor-virtual-caso-o-provedor-de-acesso-a-internet-negue-o-fornecimento-destes-dados/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-multa-cominatoria-em-acao-de-fornecimento-de-dados-para-identificar-ofensor-virtual-caso-o-provedor-de-acesso-a-internet-negue-o-fornecimento-destes-dados/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-emitente-e-responsavel-pelo-pagamento-de-cheque-emprestado-a-terceiro/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-emitente-e-responsavel-pelo-pagamento-de-cheque-emprestado-a-terceiro/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-teoria-da-imprevisao-nao-e-aplicavel-para-cobrir-prejuizos-em-contratos-de-derivativos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-teoria-da-imprevisao-nao-e-aplicavel-para-cobrir-prejuizos-em-contratos-de-derivativos/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-e-devida-comissao-de-corretagem-se-a-desistencia-foi-motivada-por-fato-atribuido-ao-corretor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-e-devida-comissao-de-corretagem-se-a-desistencia-foi-motivada-por-fato-atribuido-ao-corretor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-valida-clausula-de-perda-total-de-valores-pagos-proposta-pelo-proprio-comprador/
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4.1. Recursos 

4.1.1. A existência de requerimento expresso de publicação exclusiva em nome de um 

advogado torna nula a intimação em nome de outro advogado, mesmo que a sua intimação 

tenha sido originada porque retirou em carga o processo. Fevereiro de 2019.  

4.1.2. No agravo interno, o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a 

imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do 

recurso em votação unânime. Março de 2019. 

4.1.3. É obrigatória a republicação do acórdão em caso de não juntada dos votos vencidos, 

com a abertura de novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes. Fevereiro 

de 2019. 

4.1.4. É necessária a prévia intimação do interessado para o pagamento do preparo recursal 

e de custas quando for indeferido o pedido de justiça gratuita. Fevereiro de 2019. 

4.1.5. A decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição e/ou decadência é 

recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento. Fevereiro de 2019. 

4.1.6. Decisão interlocutória sobre data da separação do casal é recorrível por meio de 

agravo de instrumento. Março de 2019. 

4.1.7. É vedado o indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita, sendo que a parte 

deve ser intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade. Abril de 2019. 

4.1.8. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado sobre pedido de gratuidade de 

justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito. Março de 2019. 

4.1.9. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisões que examinam os 

pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela 

provisória, a disciplina sobre o modo e prazo para cumprimento, a adequação das técnicas 

de efetivação e a necessidade ou a dispensa de garantias. Março de 2019. 

4.1.10. O agravo de instrumento não é cabível em face de decisão interlocutória que indefere 

pedido de exclusão de litisconsorte passivo. Março de 2019. 

4.1.11. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere 

a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova 

distinta da regra geral. Março de 2019. 

4.1.12. É cabível agravo de instrumento contra decisão que discute a competência para o 

processamento e julgamento da lide. Março de 2019. 

4.1.13. Cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas durante processo de 

recuperação e falência. Abril de 2019. 

4.1.14. É cabível agravo de instrumento contra decisão que julga procedente a primeira fase 

da ação de exigir contas. Abril de 2019. 

4.1.15. O mesmo agravo de instrumento pode atacar múltiplas decisões interlocutórias. Maio 

de 2019.        

https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-existencia-de-requerimento-expresso-de-publicacao-exclusiva-em-nome-de-um-advogado-torna-nula-a-intimacao-em-nome-de-outro-advogado-mesmo-que-a-sua-intimacao-tenha-sido-originada-po/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-existencia-de-requerimento-expresso-de-publicacao-exclusiva-em-nome-de-um-advogado-torna-nula-a-intimacao-em-nome-de-outro-advogado-mesmo-que-a-sua-intimacao-tenha-sido-originada-po/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-existencia-de-requerimento-expresso-de-publicacao-exclusiva-em-nome-de-um-advogado-torna-nula-a-intimacao-em-nome-de-outro-advogado-mesmo-que-a-sua-intimacao-tenha-sido-originada-po/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-no-agravo-interno-o-mero-inconformismo-com-a-decisao-agravada-nao-enseja-a-imposicao-da-multa-nao-se-tratando-de-simples-decorrencia-logica-do-nao-provimento-do-recurso-em-votacao-un/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-no-agravo-interno-o-mero-inconformismo-com-a-decisao-agravada-nao-enseja-a-imposicao-da-multa-nao-se-tratando-de-simples-decorrencia-logica-do-nao-provimento-do-recurso-em-votacao-un/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-no-agravo-interno-o-mero-inconformismo-com-a-decisao-agravada-nao-enseja-a-imposicao-da-multa-nao-se-tratando-de-simples-decorrencia-logica-do-nao-provimento-do-recurso-em-votacao-un/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-obrigatoria-a-republicacao-do-acordao-em-caso-de-nao-juntada-dos-votos-vencidos-com-a-abertura-de-novo-prazo-para-eventual-interposicao-de-recurso-pelas-partes/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-obrigatoria-a-republicacao-do-acordao-em-caso-de-nao-juntada-dos-votos-vencidos-com-a-abertura-de-novo-prazo-para-eventual-interposicao-de-recurso-pelas-partes/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-obrigatoria-a-republicacao-do-acordao-em-caso-de-nao-juntada-dos-votos-vencidos-com-a-abertura-de-novo-prazo-para-eventual-interposicao-de-recurso-pelas-partes/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-necessaria-a-previa-intimacao-do-interessado-para-o-pagamento-do-preparo-recursal-e-de-custas-quando-for-indeferido-o-pedido-de-justica-gratuita/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-necessaria-a-previa-intimacao-do-interessado-para-o-pagamento-do-preparo-recursal-e-de-custas-quando-for-indeferido-o-pedido-de-justica-gratuita/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-decisao-interlocutoria-que-afasta-a-alegacao-de-prescricao-e-ou-decadencia-e-recorrivel-de-imediato-por-meio-de-agravo-de-instrumento/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-decisao-interlocutoria-que-afasta-a-alegacao-de-prescricao-e-ou-decadencia-e-recorrivel-de-imediato-por-meio-de-agravo-de-instrumento/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-decisao-interlocutoria-sobre-data-da-separacao-do-casal-e-recorrivel-por-meio-de-agravo-de-instrumento/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-decisao-interlocutoria-sobre-data-da-separacao-do-casal-e-recorrivel-por-meio-de-agravo-de-instrumento/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-vedado-o-indeferimento-de-plano-do-pedido-de-justica-gratuita-sendo-que-a-parte-deve-ser-intimada-para-comprovar-o-preenchimento-dos-pressupostos-legais-para-a-concessao-da-gratuida/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-vedado-o-indeferimento-de-plano-do-pedido-de-justica-gratuita-sendo-que-a-parte-deve-ser-intimada-para-comprovar-o-preenchimento-dos-pressupostos-legais-para-a-concessao-da-gratuida/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-vedado-o-indeferimento-de-plano-do-pedido-de-justica-gratuita-sendo-que-a-parte-deve-ser-intimada-para-comprovar-o-preenchimento-dos-pressupostos-legais-para-a-concessao-da-gratuida/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-vedado-o-indeferimento-de-plano-do-pedido-de-justica-gratuita-sendo-que-a-parte-deve-ser-intimada-para-comprovar-o-preenchimento-dos-pressupostos-legais-para-a-concessao-da-gratuida/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-ausencia-de-indeferimento-expresso-e-fundamentado-sobre-pedido-de-gratuidade-de-justica-implica-o-reconhecimento-de-seu-deferimento-tacito/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-ausencia-de-indeferimento-expresso-e-fundamentado-sobre-pedido-de-gratuidade-de-justica-implica-o-reconhecimento-de-seu-deferimento-tacito/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-agravo-de-instrumento-e-cabivel-para-impugnar-decisoes-que-examinam-os-pressupostos-que-justificam-o-deferimento-indeferimento-revogacao-ou-alteracao-da-tutela-provisoria-a-discip/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-agravo-de-instrumento-e-cabivel-para-impugnar-decisoes-que-examinam-os-pressupostos-que-justificam-o-deferimento-indeferimento-revogacao-ou-alteracao-da-tutela-provisoria-a-discip/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-agravo-de-instrumento-e-cabivel-para-impugnar-decisoes-que-examinam-os-pressupostos-que-justificam-o-deferimento-indeferimento-revogacao-ou-alteracao-da-tutela-provisoria-a-discip/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-agravo-de-instrumento-e-cabivel-para-impugnar-decisoes-que-examinam-os-pressupostos-que-justificam-o-deferimento-indeferimento-revogacao-ou-alteracao-da-tutela-provisoria-a-discip/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-agravo-de-instrumento-nao-e-cabivel-em-face-de-decisao-interlocutoria-que-indefere-pedido-de-exclusao-de-litisconsorte-passivo/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-agravo-de-instrumento-nao-e-cabivel-em-face-de-decisao-interlocutoria-que-indefere-pedido-de-exclusao-de-litisconsorte-passivo/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-defere-ou-indefere-a-distribuicao-dinamica-do-onus-da-prova-ou-quaisquer-outras-atribuicoes-do-onus-da-prova-distinta/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-defere-ou-indefere-a-distribuicao-dinamica-do-onus-da-prova-ou-quaisquer-outras-atribuicoes-do-onus-da-prova-distinta/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-defere-ou-indefere-a-distribuicao-dinamica-do-onus-da-prova-ou-quaisquer-outras-atribuicoes-do-onus-da-prova-distinta/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-defere-ou-indefere-a-distribuicao-dinamica-do-onus-da-prova-ou-quaisquer-outras-atribuicoes-do-onus-da-prova-distinta/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-que-discute-a-competencia-para-o-processamento-e-julgamento-da-lide/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-que-discute-a-competencia-para-o-processamento-e-julgamento-da-lide/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisoes-proferidas-durante-processo-de-recuperacao-e-falencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisoes-proferidas-durante-processo-de-recuperacao-e-falencia/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-que-julga-procedente-a-primeira-fase-da-acao-de-exigir-contas/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-que-julga-procedente-a-primeira-fase-da-acao-de-exigir-contas/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-mesmo-agravo-de-instrumento-pode-atacar-multiplas-decisoes-interlocutorias/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-mesmo-agravo-de-instrumento-pode-atacar-multiplas-decisoes-interlocutorias/
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4.1.16. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida após sentença, 

nas fases de liquidação ou cumprimento de sentença, processo de execução e no processo de 

inventário. Maio de 2019. 

4.1.17. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve levar em consideração, para além 

do valor atribuído aos rendimentos da parte, os aspectos processuais e fáticos. Junho de 

2019. 

4.1.18. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, ao admitir a 

intervenção de terceiro, desloca a competência do feito para justiça distinta. Junho de 2019. 

4.1.19. A ampliação obrigatória e automática do colegiado se aplica nos casos de acórdão 

não unânime em agravo de instrumento que reforma decisão sobre crédito em recuperação 

judicial. Maio de 2019.         

4.1.20. Independentemente de seu conteúdo, as decisões interlocutórias proferidas em sede 

de liquidação e cumprimento de sentença são passíveis de agravo de instrumento.        

4.1.21. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que versa sobre a 

admissibilidade do Recurso Especial deve impugnar todos os fundamentos adotados pelo 

relator.       

4.1.22. Falta de inclusão de peças facultativas não impede o conhecimento do agravo de 

instrumento, sendo que o tribunal deve indicar quais os documentos faltantes para a 

compreensão da causa, para que haja a inclusão.      

4.1.23. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que realiza o 

enquadramento fático-jurídico da relação jurídica e, por esse motivo, reconhece a prescrição. 

 

4.2. Execução 

4.2.1. A fração de imóvel indivisível não pode ser penhorada quando este é protegido pela 

impenhorabilidade do bem de família. Março de 2019.  

4.2.2. A aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé em data anterior à penhora, não havendo 

qualquer restrição averbada na matrícula do bem, é motivo para a retirada do gravame. 

Março de 2019. 

4.2.3. É viável a reiteração de pedido de diligências para bloqueio de ativos financeiros 

quando há transcurso de tempo suficiente para mudança da situação financeira do devedor. 

Março de 2019. 

4.2.4. Os honorários fixados em embargos à execução não podem ser compensados com 

aqueles fixados na própria ação de execução. Dezembro de 2018. 

4.2.5. Quando o valor do débito executado é notoriamente superior ao valor dos bens 

penhorados, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação do valor dos bens 

constritos. Março de 2019. 

4.2.6. A verba proveniente de planos de previdência privada é impenhorável. Março de 2018. 
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-falta-de-inclusao-de-pecas-facultativas-nao-impede-o-conhecimento-do-agravo-de-instrumento-sendo-que-o-tribunal-deve-indicar-quais-os-documentos-faltantes-para-a-compreensao-da-causa/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-realiza-o-enquadramento-fatico-juridico-da-relacao-juridica-e-por-esse-motivo-reconhece-a-prescricao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-realiza-o-enquadramento-fatico-juridico-da-relacao-juridica-e-por-esse-motivo-reconhece-a-prescricao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-fracao-de-imovel-indivisivel-nao-pode-ser-penhorada-quando-este-e-protegido-pela-impenhorabilidade-do-bem-de-familia/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-aquisicao-do-imovel-por-terceiro-de-boa-fe-em-data-anterior-a-penhora-nao-havendo-qualquer-restricao-averbada-na-matricula-do-bem-e-motivo-para-a-retirada-do-gravame/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-aquisicao-do-imovel-por-terceiro-de-boa-fe-em-data-anterior-a-penhora-nao-havendo-qualquer-restricao-averbada-na-matricula-do-bem-e-motivo-para-a-retirada-do-gravame/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-a-aquisicao-do-imovel-por-terceiro-de-boa-fe-em-data-anterior-a-penhora-nao-havendo-qualquer-restricao-averbada-na-matricula-do-bem-e-motivo-para-a-retirada-do-gravame/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-viavel-a-reiteracao-de-pedido-de-diligencias-para-bloqueio-de-ativos-financeiros-quando-ha-transcurso-de-tempo-suficiente-para-mudanca-da-situacao-financeira-do-devedor/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-viavel-a-reiteracao-de-pedido-de-diligencias-para-bloqueio-de-ativos-financeiros-quando-ha-transcurso-de-tempo-suficiente-para-mudanca-da-situacao-financeira-do-devedor/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-honorarios-fixados-em-embargos-a-execucao-nao-podem-ser-compensados-com-aqueles-fixados-na-propria-acao-de-execucao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-honorarios-fixados-em-embargos-a-execucao-nao-podem-ser-compensados-com-aqueles-fixados-na-propria-acao-de-execucao/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-quando-o-valor-do-debito-executado-e-notoriamente-superior-ao-valor-dos-bens-penhorados-e-possivel-a-ampliacao-da-penhora-sem-previa-avaliacao-do-valor-dos-bens-constritos-2/
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https://loja.legal/produto/a-verba-proveniente-de-planos-de-previdencia-privada-e-impenhoravel/
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4.2.7. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos 

cálculos e a do efetivo pagamento da requisição ou do precatório. Abril de 2019. 

4.2.8. É indevido o desconto, por instituição financeira, de proventos de pessoa física 

depositados em conta bancária para o adimplemento de dívida de pessoa jurídica da qual é 

sócia, ainda que haja previsão contratual. Abril de 2019. 

4.2.9. A conversão em perdas e danos mostra-se cabível quando inviável, por qualquer 

motivo, o cumprimento da obrigação de fazer prevista no título executivo. Março de 2019. 

4.2.10. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio 

da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Março 

de 2019. 

4.2.11. Como regra, não cabe ao Poder Judiciário incluir o nome do executado em cadastro 

de inadimplentes. Maio de 2019.  

4.2.12. Os juros de mora de parcelas vincendas incidem a partir do vencimento, e não da 

citação. Abril de 2019. 

4.2.13. Os meios executivos atípicos, como a suspensão da CNH e a apreensão do 

passaporte, não podem ser usados contra devedor sem que haja sinais de ocultação 

patrimonial. Abril de 2019. 

4.2.14. Não cabe pesquisa no INFOJUD para a localização de bens passíveis de penhora do 

executado sem o esgotamento das diligências necessárias pelo credor. Maio de 2019. 

4.2.15. Presume-se a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia por um dos 

sócios de pessoa jurídica. Março de 2019.      

4.2.16. É possível a penhora parcial de salário na execução de obrigações não alimentares. 

Abril de 2019.     

4.2.17. O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória 

posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito 

deve ser liquidado nos próprios autos. Maio de 2019.      

4.2.18. É possível renovar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se houver 

fato novo que a fundamente. Maio de 2019.      

4.2.19. O executado pode opor embargos à execução fiscal sem apresentar a respectiva 

garantia da dívida caso comprove que não possui patrimônio para tanto. Maio de 2019.       

4.2.20. A Fiança bancária e o seguro garantia judicial são instrumentos hábeis para a 

suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Junho de 2019.      

4.2.21. O instituto da preclusão não é aplicável à alegação de bem de família. Maio de 2019.   
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-meios-executivos-atipicos-como-a-suspensao-da-cnh-e-a-apreensao-do-passaporte-nao-podem-ser-usados-contra-devedor-sem-que-haja-sinais-de-ocultacao-patrimonial/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-os-meios-executivos-atipicos-como-a-suspensao-da-cnh-e-a-apreensao-do-passaporte-nao-podem-ser-usados-contra-devedor-sem-que-haja-sinais-de-ocultacao-patrimonial/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-nao-cabe-pesquisa-no-infojud-para-a-localizacao-de-bens-passiveis-de-penhora-do-executado-sem-o-esgotamento-das-diligencias-necessarias-pelo-credor/
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http://loja.legal/produto/tese-juridica-o-ressarcimento-dos-prejuizos-advindos-com-o-deferimento-da-tutela-provisoria-posteriormente-revogada-por-sentenca-que-extingue-o-processo-sem-resolucao-de-merito-deve-ser-liquidado-no/
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http://loja.legal/produto/tese-juridica-o-ressarcimento-dos-prejuizos-advindos-com-o-deferimento-da-tutela-provisoria-posteriormente-revogada-por-sentenca-que-extingue-o-processo-sem-resolucao-de-merito-deve-ser-liquidado-no/
https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-renovar-o-pedido-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-se-houver-fato-novo-que-a-fundamente/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-o-instituto-da-preclusao-nao-e-aplicavel-a-alegacao-de-bem-de-familia/


  
 
 

 
 
 

14 

4.2.22. Para fins de redirecionamento contra espólio, nas hipóteses em que a morte ocorre 

no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do 

devedor ou do responsável tributário. Junho de 2019.      

4.2.23  Violação do princípio da boa-fé objetiva afasta a proteção legal de impenhorabilidade 

de bem de família.     

4.2.24  Até a conclusão do processo de liquidação, a empresa falida tem legitimidade para 

agir em juízo.      

4.2.25  O credor não deve pagar sucumbência quando desiste da execução por falta de bens 

penhoráveis.         

4.2.26. Oposição de embargos não prejudica recurso interposto contra decisão que incluiu 

parte no polo passivo da execução. 

 

4.3. Autocomposição 

4.3.1. O magistrado tem o dever de promover, a qualquer tempo, a autocomposição do 

litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância 

recursal. Março de 2019.  

 

4.4. Exercício da advocacia 

4.4.1. Os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão 

de sua atuação profissional. Fevereiro de 2019. 

4.4.2. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Março de 2019.  

4.4.3. A habilitação de advogado em autos eletrônicos não é suficiente para a presunção de 

ciência inequívoca dos atos processuais e, portanto, não dá início a eventual prazo pendente 

de intimação, sendo inaplicável a lógica dos autos físicos. Fevereiro de 2019.  

4.4.4 A fixação de honorários de sucumbência deve obedecer o patamar mínimo de 10% da 

condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. Março de 2019. 

4.4.5. Configura abuso de direito a denúncia imotivada do contrato de serviços advocatícios 

com cláusula de êxito antes do resultado final do processo. Março de 2019. 

4.4.6. Os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, sendo possível a 

penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Março de 2019. 

4.4.7. A omissão do nome de advogado na pauta da sessão de julgamento caracteriza 

prejuízo ao direito de requerer sustentação oral e de apresentar memoriais, levando à 

nulidade absoluta da decisão. Fevereiro de 2019. 
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4.4.8. O advogado substabelecente, com reserva de poderes, não é responsável solidário 

pelos prejuízos causados a cliente por ato ilícito praticado unicamente pelo advogado 

substabelecido. Março de 2019. 

4.4.9. O juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado 

de forma subsidiária. Março de 2019. 

4.4.10. A suspensão do processo em razão da paternidade do único advogado da causa se 

opera tão logo ocorra o fato gerador (nascimento ou adoção), independentemente da 

comunicação imediata ao juízo. Abril de 2019. 

4.4.11. Honorários de sucumbência decorrentes de ação de cobrança de cotas condominiais 

não possuem natureza propter rem e, portanto, não são devidos pelo novo proprietário do 

imóvel. Abril de 2019. 

4.4.12. A exigência de prévio agendamento para protocolar requerimentos de benefícios 

previdenciários junto ao INSS, bem como a limitação de protocolos para cada advogado, 

configuram violação ao livre exercício da advocacia. Março de 2019. 

4.4.13. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário Oficial no caso de 

duplicidade de intimações. Abril de 2019. 

4.4.14. A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos 

previstos no artigo 80 do CPC. Março de 2019. 

4.4.15. É possível a contratação verbal de serviços jurídicos pelo WhatsApp, sendo permitido 

o ajuizamento de ação de cobrança ou de arbitramento de honorários. Abril de 2019. 

4.4.16. O pedido de prioridade de tramitação processual por idade deve ser feito pelo próprio 

idoso. Maio de 2019. 

 

4.5. Nulidades 

4.5.1 O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de 

prejuízo suportado pela parte interessada. Março de 2019. 

4.5.2 É nula a parte da sentença que ultrapassa o objeto da causa de pedir, restando 

configurado julgamento ultra petita. Março de 2019.      

4.5.3 O deferimento de tutela cautelar antecedente cujo pedido foi contestado não dispensa 

a audiência de conciliação e, se não houver acordo, a abertura de prazo para contestação do 

pedido principal. Maio de 2019 

 

 

 

 

4.6. Competência 
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4.6.1 A incapacidade superveniente de uma das partes não altera a competência para a 

partilha do juízo prevento do divórcio. Março de 2019.  

4.6.2 Cabe reclamação ao STJ quando os tribunais federais e estaduais exercerem juízo de 

admissibilidade de recurso ordinário em mandado de segurança. Abril de 2019.  

4.6.3 Justiça Federal é competente para julgar lides que discutam o restabelecimento de 

auxílio-acidente cessado por aposentadoria. Maio de 2019.  

4.6.4 Cabe reclamação de acórdão de agravo interno que nega seguimento a recurso 

especial em violação a precedente de recursos repetitivos. Abril de 2019.           

4.6.5 A competência para o julgamento da revisão dos valores de benefício previdenciário 

decorrente de acidente de trabalho é da justiça comum. 

 

4.7. Ação Rescisória 

4.7.1. Qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de 

desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória. Março de 2019.           

4.7.2: Não é cabível ação anulatória para discutir prova nova ou erro de fato em sentença 

transitada em julgado. 

 

 

5. DIREITO PENAL 

5.1. Crimes contra a ordem tributária 

5.1.1. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de descaminho quando não há 

reiteração delitiva expressiva e os valores são pouco representativos. Fevereiro de 2019. 

5.2. Crimes contra a honra 

5.2.1. O delito de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato determinado definido 

como crime, sendo insuficiente a alegação genérica. Março de 2019.  

5.3. Excludentes de ilicitude penal 

5.3.1. A reincidência não é suficiente, isoladamente, para afastar a aplicação do princípio da 

insignificância. Março de 2019. 

5.4. Crimes contra a família 

5.4.1. É devida a concessão de perdão judicial nos casos em que, movido por sentimento de 

reconhecida nobreza, o acusado registrou como seu o filho de outrem (crime previsto no 

artigo 242 do código penal). Fevereiro de 2019. 

5.5. Dosimetria da pena 
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5.5.1. A existência de condenações penais anteriores não serve como fundamento para o 

aumento da pena-base por personalidade voltada para o crime. Março de 2019. 

5.6. Crimes contra a fé pública 

5.6.1. O encontro casual do documento falso em poder de alguém não é suficiente para 

configurar o tipo penal do crime de uso de documento falso. Maio de 2019.       

 

5.7. Prescrição  

5.7.1. Nos casos em que o Ministério Público não indica a data certa dos fatos, apenas um 

período de tempo, deve-se considerar a data mais benéfica ao acusado para fins de cômputo 

do lapso prescricional. 

 

6. PROCESSO PENAL 

6.1. Execução da pena 

6.1.1. A superveniência de nova condenação penal não serve de parâmetro para fixação da 

data-base para concessão de benefícios à execução da pena, não podendo, assim, ser 

desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última 

infração disciplinar. Fevereiro de 2019. 

6.1.2. Em caso de ausência de vagas em estabelecimento compatível como regime 

semiaberto, o apenado deve receber a benesse da prisão domiciliar. Março de 2019. 

6.1.3. É devida a concessão de prisão domiciliar, ainda que se trate de execução provisória da 

pena, para condenada com filho menor de 12 anos ou responsável por pessoa com 

deficiência, desde que não tenha praticado crime com violência, grave ameaça ou contra 

seus descendentes. Abril de 2019. 

 

6.2. Recursos 

6.2.1. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se 

fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos 

outros. Fevereiro de 2019. 

6.2.2. O pleito de cerceamento de defesa pode ser alegado pela via do habeas corpus. Março 

de 2019. 

 

6.3. Prisão cautelar 

6.3.1. Havendo réu preso, o excesso de prazo para a realização de atos processuais, que 

atrase o julgamento de apelação criminal, configura constrangimento ilegal e lhe confere o 

direito à liberdade. Março de 2019.  
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6.3.2. A prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar em caso de mulher 

gestante, puérpera ou mãe de criança e deficiente, mesmo que haja a reiteração da conduta 

delituosa, desde que não tenha praticado crime com violência, grave ameaça ou contra seus 

descendentes. Fevereiro de 2019.      

6.3.3. O relaxamento da prisão preventiva é devido nos casos em que a demora na 

tramitação processual é excessiva. Junho de 2019. 

 

6.4. Provas 

6.4.1. São ilícitas as provas geradas a partir de policial militar que atua como agente 

infiltrado sem autorização judicial, devendo haver o desentranhamento da infiltração 

realizada e dos depoimentos por ele prestados em sede policial e em juízo. Fevereiro de 2019.  

6.4.2. O in dubio pro societate não pode fundamentar a pronúncia do réu nos casos em que 

há dúvida sobre a preponderância de provas, devendo ser aplicado o in dubio pro reo. Março 

de 2019. 

6.4.3. É nulo o mandado de busca e apreensão que não indicar corretamente o endereço 

onde a diligência deve ser realizada, ainda que o morador concorde com a medida. Maio de 

2019.   

6.4.4. São ilícitas as provas obtidas mediante revista pessoal feita por segurança particular. 

Maio de 2019.      

6.4.5.  É inadmissível a juntada de apenas parcelas dos áudios interceptados com autorização 

judicial, o que torna a prova nula. Maio de 2019. 

 

6.5. Exercício da Advocacia 

6.5.1. A não realização de apenas um ato processual não caracteriza o abandono do 

processo. Maio de 2019.  

 

6.6. Ministério Público 

6.6.1. O envio de cópias de documentos ao Ministério Público é dispensável quando este 

possui acesso direto aos autos. Maio de 2019.  

 

7. DIREITO DO TRABALHO  

7.1. Responsabilidade pré-contratual 

7.1.1 A exigência injustificada de certidão de antecedentes criminais a candidato à vaga de 

emprego configura dano moral presumido. Março de 2019.  

7.2. Responsabilidade Subsidiária 
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7.2.1 O dono da obra não tem responsabilidade por obrigações trabalhistas nos contratos de 

empreitada se não desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro. Março de 

2019. 

7.3. Rescisão Indireta 

7.3.1 O descumprimento parcial do contrato de trabalho pelo empregador não importa em 

quebra de dever contratual e não é suficiente para dar causa à rescisão indireta. Março de 

2019. 

7.4. Convenção Coletiva do Trabalho 

7.4.1. É inválida redução de adicional de periculosidade por norma coletiva. Maio de 2019. 

7.5. Processo do Trabalho 

7.5.1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a beneficiário 

da justiça gratuita em ação trabalhista não configura inconstitucionalidade. Maio de 2019. 

 

7.6. Responsabilidade objetiva  

7.6.1. Empregador tem responsabilidade objetiva por acidente de funcionário que trabalha 

com moto. 

 

8. DIREITO DO CONSUMIDOR 

8.1. Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

8.1.1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à parte que não é destinatária final do 

bem ou serviço, desde que em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em 

relação ao fornecedor. Fevereiro de 2019. 

8.1.2. Não se aplica o CDC em contrato de fiança bancária cujo beneficiário é órgão ou 

entidade da Administração Pública. Maio de 2019.             

8.1.3 Configura falha na prestação de serviços bancários a emissão, sem autorização do 

cliente, de cartão de crédito posteriormente utilizado por terceiro, causando a inclusão 

indevida da correntista nos serviços de proteção ao crédito. 

 

8.2. Cláusulas Abusivas 

8.2.1. É abusiva a venda de ingressos em meio virtual (internet) vinculada a uma única 

intermediadora e mediante o pagamento de taxa de conveniência. Março de 2019.     

8.2.2  A cláusula penal moratória estipulada em contrato exclusivamente para o consumidor 

pode ser invertida em desfavor da construtora ou do incorporador nos casos de 

inadimplemento parcial pelo atraso na entrega do imóvel. 
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https://loja.legal/produto/o-descumprimento-parcial-do-contrato-de-trabalho-pelo-empregador-nao-importa-em-quebra-de-dever-contratual-e-nao-e-suficiente-para-dar-causa-a-rescisao-indireta/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-empregador-tem-responsabilidade-objetiva-por-acidente-de-funcionario-que-trabalha-com-moto/
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-configura-falha-na-prestacao-de-servicos-bancarios-a-emissao-sem-autorizacao-do-cliente-de-cartao-de-credito-posteriormente-utilizado-por-terceiro-causando-a-inclusao-indevida-da-co/
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8.3. Instituições Financeiras 

8.3.1. A instituição financeira responde por vício na qualidade do produto ao emitir 

comprovantes de suas operações por meio de papel termossensível. Junho de 2019.             

8.3.2 As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela abertura 

de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos por terceiros. 

 

 

9. DIREITO DE FAMÍLIA  

9.1. Sucessões 

9.1.1. O empréstimo a título gratuito de imóvel não configura adiantamento da legítima ao 

herdeiro necessário. Março de 2019. 

9.1.2. Não há exigência de formalidade específica acerca da manifestação de última vontade 

do indivíduo sobre a destinação de seu corpo após a morte, sendo possível presumir que sua 

vontade seja aquela manifestada por seus familiares mais próximos. Abril de 2019. 

9.1.3. A doação remuneratória deve respeitar a legítima dos herdeiros. Maio de 2019      

9.1.4. A colação de bem doado a herdeiro em inventário deve considerar o valor certo do bem 

à época da doação, e não o proveito ou prejuízo econômico do herdeiro donatário. Maio de 

2019.                      

9.1.5 Companheira concorre igualmente com descendentes quando se tratar de filiação 

híbrida. 

 

9.2. Alimentos 

9.2.1. Em caso de alimentos acordados voluntariamente entre ex-cônjuges, a incidência de 

correção monetária para atualização da obrigação ao longo do tempo deve estar 

expressamente prevista no contrato. Fevereiro de 2019. 

 

9.3. Parentesco e Filiação 

9.3.1. É possível o reconhecimento de dupla paternidade nos casos de reprodução assistida 

heteróloga. Maio de 2019.        

 

9.4. Casamento e União Estável 

9.4.1 Benefícios associativos concedidos a ex-cônjuges devem ser estendidos a ex-

companheiros. 
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10. DIREITO EITO ELEITORAL  

10.1. Sanções em campanha eleitoral 

10.1.1 A multa pela distribuição gratuita e ilícita de valores, em nome da Administração 

Pública, no ano em que se realiza eleição, deve ser proporcional e razoável, considerando, 

para tanto, o número de pessoas beneficiadas, a época em que ocorreu o ato e o valor das 

benesses. Março de 2019. 

 

11. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

11.1. Pensão por morte 

11.1.1. Não há prescrição ou decadência para requerimento de pensão por morte. Fevereiro 

de 2019. 

11.1.2. A pensão por morte de servidor público é devida a companheiro(a) que comprove a 

existência de união estável à data do óbito do instituidor. Março de 2019. 

11.1.3. Nos casos de concessão de pensão por morte, apenas prescrevem as prestações 

vencidas há mais de cinco anos precedentes à propositura da ação. Fevereiro de 2018 e 

março de 2019. 

 

11.2. Benefício de prestação continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) 

11.2.1. É possível a demonstração de miserabilidade por outros meios de prova quando a 

renda per capita do núcleo familiar for superior a 1/4 do salário mínimo. Fevereiro de 2019.  

11.2.2. Possuir renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo gera, para a 

concessão do benefício assistencial (artigo 203, inciso V, da Constituição Federal), uma 

presunção absoluta de miserabilidade, devendo o requerente apenas comprovar a condição 

de idoso ou deficiente. Fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019.  

11.3. Trabalhador rural 

11.3.1. Para a comprovação do exercício da atividade rural, é permitida a 

apresentação dos documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, 

aparecem qualificados como lavradores. Março de 2019.  

11.4. Aposentadoria por tempo de contribuição 
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https://loja.legal/produto/tese-juridica-e-possivel-a-demonstracao-de-miserabilidade-por-outros-meios-de-prova-quando-a-renda-per-capita-do-nucleo-familiar-for-superior-a-1-4-do-salario-minimo/
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11.4.1. É possível reafirmar a Data da Entrada do Requerimento (DER) em sede judicial nos 

casos em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício após 

o término do processo administrativo. Janeiro de 2019. 

11.5. Regime Próprio dos Servidores Públicos 

11.5.1. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, 

“adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Março de 2019. 

11.6. Repetição de Indébito 

11.6.1. O benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em decorrência de 

decisão judicial ou erro da Administração Pública não está sujeito à repetição de indébito. 

Julho de 2019 

 

11.7. Aposentadoria por Invalidez 

11.7.1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, havendo cumprido o 

período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.    

11.7.2. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo discordar, 

fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos 

probatórios coligidos aos autos. 

 

12. DIREITO TRIBUTÁRIO  

12.1. Execução Fiscal 

 12.1.1. O redirecionamento da execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo 

econômico, mas que não foi identificada no ato de lançamento (Certidão de Dívida Ativa), 

somente pode ser realizada mediante a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica devedora. Março de 2019.  

12.1.2. Se o fisco reconhece o direito à restituição, mas não faz o ressarcimento, os juros de 

mora contam desde a citação da ação judicial, e não desde o trânsito em julgado. Março de 

2019.      

12.1.3  A Fazenda Pública deve ser condenada em honorários sucumbenciais na execução 

Fiscal após a apresentação da exceção de pré-executividade.     

12.1.4  A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que 

o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal (Súmula 251 do STJ).      

12.1.5: O redirecionamento da execução fiscal para terceiro cujo nome não consta na CDA 

depende de demonstração de que este ocupava cargo de direção/gerente da empresa 
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executada e que fazia parte do quadro societário à época dos fatos geradores da obrigação 

tributária. 

 

12.2. Imposto de Renda 

 12.2.1. A ausência de sintomas da moléstia grave, inclusive pela sua provável cura, não 

justifica a revogação ou a não concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos 

de aposentadoria. Março de 2019.      

12.2.2: As verbas de gabinete recebidas por parlamentares não se incorporam aos seus 

subsídios, não incidindo Imposto de Renda sobre aquelas que correspondem à ajuda de custo. 

Junho de 2019. 

 

13. DIREITO INTERNACIONAL (em produção) 

 

14. DIREITO EMPRESARIAL  

14.1. Recuperação Judicial 

14.1.1. Empresa em recuperação judicial pode celebrar contrato de factoring (fomento 

mercantil ou comercial) sem prévia autorização judicial. Fevereiro de 2019.  

14.1.2. É possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano 

de recuperação judicial. Março de 2019.  

14.1.3. O pensionamento fixado em sentença judicial pode ser equiparado ao crédito 

derivado da legislação trabalhista para fins de inclusão no quadro geral de credores de 

sociedade em recuperação judicial. Abril de 2019.   

14.1.4. Empresa falida não é parte legítima para contestar ou recorrer de decisão que 

determina a indisponibilidade de bens de sócios. Abril de 2019.    

14.1.5. A superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial 

ou da falência não desconstitui pagamentos pretéritos licitamente efetuados pela empresa. 

Abril de 2019.      

14.1.6. Crédito trabalhista reconhecido após o pedido de recuperação judicial entra no 

quadro geral de credores. Maio de 2019. 

 

14.2. Propriedade Industrial 

14.2.1. A concessão de registro de marca não gera automaticamente a exclusividade do uso 

de sinal de uso comum, sendo que o INPI pode deferir o registro de outros sinais semelhantes 

a terceiros. Abril de 2019.   
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14.2.2. A prescrição da pretensão de declarar a nulidade de registro de marca não pode ser 

afastada por meio de aplicação da teoria dualista das nulidades, sendo irrelevante se o ato 

de registro seria nulo ou anulável. Maio de 2019. 

 

 

15. ARBITRAGEM 

15.1. Intervenções do Poder Judiciário 

15.1.1. A competência para resolver os litígios decorrentes de contrato com cláusula 

compromissória não é do Poder Judiciário, e sim do(s) árbitro(s). Março de 2019.  

15.1.2. Juiz pode determinar penhora no rosto dos autos de procedimento arbitral. Maio de 

2019.                      

15.1.3: A hipossuficiência em face da empresa contratada e o fato de ter aderido a contrato 

de adesão não são suficientes para afastar os efeitos da cláusula de arbitragem. 

 

15.2. Consumidor 

15.2.1. A propositura de ação judicial demonstra o desinteresse do consumidor na 

instauração do processo arbitral, ainda que exista cláusula compromissória. Fevereiro de 

2019.  

 

16. DIREITO AMBIENTAL  

16.1. Sanções 

16.1.1. A multa imposta por infração ambiental pode ser convertida em serviço de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente nas hipóteses em que, 

considerando a gravidade do fato, o infrator não possua antecedentes de infrações 

ambientais e seja economicamente vulnerável. Março de 2019.      

16.1.2. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva. Junho 

de 2019. 

 

19 DE SEMTEMBRO DE 2019
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