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Direito Civil
TEMA
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PROCESSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

SIRDR 1/DF

1. Possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em
desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do
imóvel;
2. Possibilidade de acumular indenização por lucros e cláusula
penal, em caso de inadimplemento da construtora.

suspensão
indeferida

SIRDR 2/SE

Possibilidade ou não de se presumir a capitalização de juros
expressa em contrato ao ser observada a taxa de juros anuais
superiores ao duodécuplo e a correta aplicação das súmulas
correspondentes, ao serem distinguidos os conceitos e
fundamentos.

suspensão
indeferida

SIRDR 8/ES

Responsabilidade civil decorrente de suposto ato ilícito
imputado à empresa SAMARCO MINERAÇÃO S.A, resultado do
rompimento da barragem de rejeitos na cidade de
Mariana/MG, tendo como causa de pedir os danos advindos da
falha na prestação dos serviços por ela prestados.

suspensão
indeferida
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DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TEMA

10

PROCESSO
PARADIGMA

SIRDR 79/SP

DESCRIÇÃO

Discussão a respeito dos diversos desdobramentos jurídicos do
suposto uso indevido de dados biográficos de profissionais do
futebol, na maioria das vezes exatletas residentes em diversos
estados da Federação, no jogo Football Manager ("FM"), da
Sega, tais como: (i) competência territorial; (ii) legitimidade
passiva; (iii) documentação essencial à propositura da ação; (iv)
prescrição; (v) ocorrência ou não de 'supressio'; (vi)
possibilidade de violação ao direito de imagem apenas com o
uso de desígnios representativos dos jogadores; e (vii) a
ocorrência ou não de fato de terceiro como excludente de nexo
causal.

2

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Suspensão
deferida

"1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou
coletivos em curso no território nacional, em primeira e segunda instâncias,
inclusive nos juizados especiais, que discutam as seguintes questões jurídicas
relacionadas à indenização por danos morais e materiais por suposto uso
indevido de dados biográficos de profissionais do futebol no jogo Football
Manager (“FM”), da Sega: (i) competência do Juízo; (ii) legitimidade passiva
da TecToy; (iii) documentos essenciais à propositura da demanda;
(iv) prescrição; (v) ocorrência ou não de ‘supressio’; (vi) possibilidade de
violação ao direito de imagem apenas com o uso de desígnios
representativos dos autores; e (vii) a ocorrência ou não de fato de terceiro
como excludente de nexo causal, em razão da ausência de comercialização
dos jogos Football Manager no Brasil desde 2016.
2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do
STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão do IRDR n. 001150204.2021.8.26.0000/TJSP (RISTJ, art. 271-A, § 3º).
3. A ordem de suspensão não impede a apreciação de equerimentos de
tutelas de urgência".
Extensão da suspensão "também para os processos em que figurem como
partes as empresas Eletronic Arts Nederlands Bv, Electronic Arts Limited,
Fifpro Commercial Enterprises B.V. e Konami Digital Entertainment."
(decisão do relator Presid. Comissão Gestora de Precedentes, Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, de 14/12/2021).

