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É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO AINDA QUE O PRAZO 
EXIGIDO TENHA SE EXAURIDO SOMENTE NO CURSO DA AÇÃO, DIZ STJ 

A Ministra Nancy Andrighi, do STJ, proveu recurso especial reconhecendo em favor de um 
casal assistido pela DPMG o direito à usucapião extraordinária. 

No caso julgado, os assistidos buscavam a usucapião do imóvel onde residem, na forma do 
art. 1238, parágrafo único do Código Civil, alegando o terem adquirido através de promessa 
de compra e venda realizada há mais de 10 (dez) anos. 

A pretensão foi julgada improcedente em 1ª instância, bem como em sede de apelação, na 
qual o Tribunal de Justiça consignou que o requisito temporal deve estar preenchido o 
momento da propositura da ação usucapienda, visto ser inadmissível o cômputo do prazo 
aquisitivo posteriormente ao ajuizamento. 

Ao dar provimento ao recurso especial, a Ministra Nancy Andrighi asseverou que que o STJ 
perfilha o entendimento de que é possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo 
exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC 
.                                                                                                       Para ler a decisão, clique aqui   
 
PARA O STJ, EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA PELO 
AUTOR DEPENDE OBRIGATORIAMENTE DE REQUERIMENTO DO RÉU 
Na origem, tratava-se de ação de execução de alimentos, a qual, após intimação pessoal 
infrutífera do exequente para prosseguimento do feito, o magistrado determinara sua 
extinção. Interposta apelação, a decisão foi mantida pelo TJMG, sob o fundamento de que 
“não há que se falar em necessidade de requerimento da parte adversa para extinção do 
feito, uma vez que, como norteador do processo, ao Juiz compete verificar o bom andamento 
processual e penalizar as desídias do processo. ” 
 
Apresentado recurso especial pela DPMG, o mesmo foi provido monocraticamente pela 
Relatora, Ministra Nancy Andrighi, que aplicando a Súmula 240 (a extinção do processo, por 
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu), determinou o 
prosseguimento da execução na origem.                   Para ler a decisão, clique aqui   
 
STJ REAFIRMA QUE OS VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR, SEJA EM 
CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE, FUNDO DE 
INVESTIMENTOS OU PAPEL-MOEDA, EM MONTANTE INFERIOR A 40 
SALÁRIOS MINIMOS, SÃO IMPENHORÁVEIS 
Em recente decisão, o STJ reafirmou a impenhorabilidade dos valores poupados pelo 
devedor em montante inferior a 40 salários mínimos.  
 
No caso julgado, o TJMG havia relativizado a impenhorabilidade de valores depositados em 
conta poupança, sob o fundamento de que comprovada a desvirtuação da finalidade da 
conta pelo executado, com sua utilização como se conta corrente fosse. 
 
A dar provimento ao recurso especial da DPMG, a Relatora do processo, Ministra Nancy 
Andrighi, reafirmou a impenhorabilidade absoluta de tais valores, salientando, ainda, já ter 
decidido o STJ que a simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por 
si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, 
X, do NCPC.                                                                        Para ler a decisão, clique aqui 
 

6ª TURMA DO STJ REAFIRMA QUE A MERA SOLICITAÇÃO DE DROGAS POR 
PARTE DO PRESO NÃO CONFIGURA O CRIME DE TRÁFICO NA 
MODALIDADE “ADQUIRIR” 
O Ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª Turma do STJ, deu provimento a recurso especial 
da DPMG para absolver réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, acusado de solicitar 
que fossem levados entorpecentes para dentro do presídio onde se encontrava. 
 
No caso julgado, as instâncias inferiores haviam decidido que a apreensão de drogas, 
durante o procedimento de revista, em poder de pessoa que iria visitar o réu, acarretaria em 
sua condenação conjunta pelo crime de tráfico de drogas. 
 
Ao dar provimento ao RESP, o relator ressaltou que a jurisprudência mais recente de ambas 
as turmas criminais do STJ tem sido no sentido de que a interceptação da droga pelos 
agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário, recolhido em estabelecimento 
prisional, impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na 
modalidade 'adquirir'” e não se enquadraria em qualquer outro ato que pudesse indicar o 
início do iter criminis                                                            Para ler a decisão, clique aqui 
 

CALENDÁRIO DE JULGAMENTOS 
DO PLENÁRIO DO STF PARA O 1º 
SEMESTRE DE 2022 APRESENTA 
DEMANDAS EM QUE O GAETS 
ATUA COMO AMICUS CURIAE 

A presidência do Supremo Tribunal 
Federal divulgou em dezembro o 
calendário de sessões do plenário 
para o 1º semestre de 2022 e 
demandas em que o GAETS (Grupo 
de Atuação Estratégica das 
Defensorias Públicas Estaduais e 
Distrital nos Tribunais Superiores) 
atua como amicus curiae foram 
colocadas em pauta. Abaixo listamos 
algumas delas: 

- 10.02.2022 - ARE 1.225.185  

 Debate a (im) possibilidade de a 
acusação recorrer da decisão do 
Conselho de Sentença que absolve o 
acusado no júri com base no quesito 
absolutório genérico. Visando 
subsidiar sua atuação, o GAETS 
preparou uma pesquisa nacional 
sobre os fundamentos que levam os 
Tribunais de Justiça a cassar 
decisões absolutórias em situações 
dessa natureza. Além disso, juntou 
memoriais e fará sustentação oral. 

- 23.03.2022 – RE 630.852  

Debate acerca da aplicação do art. 
15, §3º do Estatuto do Idoso, que 
veda a cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade, aos 
contratos firmados antes da vigência 
da lei. GAETS juntou memoriais e 
fará sustentação oral. 

- 24.03.2022 – ARE 848.107 

Debate acerca do termo inicial para a 
contagem da prescrição da 
pretensão executória no processo 
penal. Definir se ela se inicia com o 
trânsito em julgado para a acusação 
ou a partir do trânsito em julgado 
para ambas as partes. GAETS juntou 
memoriais e fará sustentação oral. 

- 05.05.2022 – RE 1.008.166  

Debate o dever estatal de assegurar 
o atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a cinco 
anos de idade. GAETS juntou 
memoriais e fará sustentação oral. 
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