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em peculiaridades do caso concreto: REsp 1.498.623-RJ; REsp 1.355.095-SP; REsp 1.305.861-RS. Leia-os ao final deste
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
DESAPOSENTAÇÃO
 Caráter personalíssimo do direito à desaposentação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
 Inadmissibilidade de extensão à aposentadoria complementar de aumentos reais concedidos para benefícios
mantidos pelo INSS.

DIREITO ADMINISTRATIVO
PODER DE POLÍCIA
Incompetência do INMETRO para fiscalizar balanças gratuitamente disponibilizadas por farmácias
O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) não é
competente para fiscalizar as balanças de pesagem corporal disponibilizadas gratuitamente
aos clientes nas farmácias.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.384.205-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 5/3/2015 (Info 557).
Determinada drogaria foi autuada pelo INMETRO sob a alegação de que a balança oferecida para os
clientes se pesarem não havia sido fiscalizada pelo referido Instituto. Essa autuação é legal? As balanças
que ficam nas drogarias precisam ser fiscalizadas pelo INMETRO?
NÃO. O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) não é
competente para fiscalizar as balanças de pesagem corporal disponibilizadas gratuitamente aos clientes
nas farmácias.
Essas balanças, existentes em farmácias, não se revelam essenciais para o desenvolvimento da atividadefim desse ramo comercial (venda de medicamentos). Elas são postas à disposição da clientela de forma
graciosa, vale dizer, sem custo algum pelo seu uso. É comum, inclusive, alguns clientes entrarem na
drogaria, utilizarem a balança e saírem sem comprar nada.
Logo, por não se tratar de equipamento essencial ao funcionamento e às atividades econômicas das
farmácias, essas balanças não se expõem à fiscalização periódica do INMETRO (Leis n. 5.966/73 e
9.933/99 e Resolução 11/1988 do CONMETRO).

SERVIDORES PÚBLICOS
Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais
se a doença não estiver prevista no art. 186 da lei 8.112/1990
Atualize seu livro de 2014
A CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos serem
aposentados caso se tornem total e permanentemente incapazes para o trabalho. Trata-se da
chamada aposentadoria por invalidez.
Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. Excepcionalmente, ela será devida com proventos integrais se essa invalidez for
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei.
Assim, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença
incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
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O art. 41, § 1º, I, da CF/88 é bastante claro ao exigir que a lei defina as doenças e moléstias que
ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Logo, esse rol legal deve ser
tido como exaustivo (taxativo).
Com base no entendimento acima exposto, o STJ tem decidido que serão PROPORCIONAIS (e
não integrais) os proventos de aposentadoria de servidor público federal diagnosticado com
doença grave, contagiosa ou incurável que não esteja prevista no art. 186, § 1º, da Lei n.
8.112⁄1990 nem indicada em lei.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.324.671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014 (Info 755).
Aposentadoria por invalidez
A CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos serem aposentados caso se
tornem total e permanentemente incapazes para o trabalho. Trata-se da chamada aposentadoria por invalidez.
O servidor aposentado por invalidez receberá proventos integrais ou proporcionais?
Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Excepcionalmente, ela será devida com proventos integrais se essa invalidez for decorrente de:
 acidente em serviço;
 moléstia profissional; ou
 doença grave, contagiosa ou incurável (assim definida em lei).
Lei nº 8.112/90
Cada ente deverá editar a sua própria lei definindo as regras da aposentadoria por invalidez.
No âmbito federal, por exemplo, a Lei nº 8.112/90 prevê essa forma de aposentadoria no inciso I do art. 186:
Art. 186. O servidor será aposentado:
I — por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos
demais casos;
No âmbito federal, quais as doenças que são consideradas graves, contagiosas ou incuráveis para
efeitos de aposentadoria por invalidez?
A resposta está no § 1º do referido art. 186:
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso
no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget
(osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida — AIDS, e outras que a lei indicar, com
base na medicina especializada.
Esse rol de doenças previstas no § 1º do art. 186 é taxativo ou exemplificativo? É possível conceder ao
servidor aposentadoria por invalidez com proventos integrais mesmo que a doença grave por ele
apresentada não esteja elencada na lei?
NÃO. O rol previsto na lei é TAXATIVO.
A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja
prevista em rol taxativo da legislação de regência.
Segundo decidiu o STF, o art. 41, § 1º, I, da CF/88 é bastante claro ao exigir que a lei defina as doenças e
moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Logo, esse rol legal deve ser tido
como exaustivo (taxativo).
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AÇÃO POPULAR
Impossibilidade de condenação de ressarcimento ao erário fundada em lesão presumida
Determinado contrato administrativo foi celebrado, tendo havido, no entanto, irregularidades
formais no procedimento de licitação. A empresa contratada cumpriu exatamente os serviços
previstos no contrato e recebeu por isso.
Neste caso, o STJ entendeu que até seria possível a declaração de nulidade de contrato
administrativo, mas não se poderia condenar a empresa a ressarcir o erário se não houve
comprovação real de lesão aos cofres públicos.
Para o STJ, eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas
administrativas não configura, por si só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão
ao patrimônio público, uma vez que a responsabilidade dos agentes em face de conduta
praticada em detrimento do patrimônio público exige a comprovação e a quantificação do
dano. Adotar entendimento em sentido contrário acarretaria evidente enriquecimento sem
causa do ente público, que usufruiu dos serviços prestados em razão do contrato firmado
durante o período de sua vigência.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.447.237-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16/12/2014 (Info 557).
Imagine a seguinte situação adaptada:
O Município contratou, mediante licitação, uma empresa de propaganda e publicidade para prestar
serviços de comunicação social e marketing à Prefeitura.
Um cidadão ajuizou ação popular alegando que o contrato administrativo celebrado era nulo considerando
que houve irregularidades formais na licitação realizada.
Antes que o processo judicial fosse julgado, a empresa executou os serviços de publicidade e propaganda
e recebeu os valores previstos no contrato.
Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas, ao apreciar o caso, entendeu que realmente existiu ilegalidade no processo
licitatório. No entanto, entendeu que não houve lesão aos cofres públicos, considerando que o preço
cobrado estava de acordo com o mercado e que o serviço contratado foi cumprido. Assim, como o serviço
já estava executado, a empresa não deveria ser condenada a ressarcir o erário.
Sentença do juiz
O juiz, por sua vez, também entendeu que existiu ilegalidade no processo licitatório e, como consequência
disso, declarou que o contrato administrativo celebrado era nulo.
Para o magistrado, o contrato nulo não produz efeitos e as partes devem retornar ao status quo (situação
anterior). Logo, a empresa deveria devolver os valores recebidos do Município.
Segundo restou consignado na sentença, a lesão é presumida.
Agiu corretamente o juiz na visão do STJ?
NÃO. O STJ entendeu que, ainda que procedente o pedido formulado na ação popular para declarar a
nulidade de contrato administrativo, não se admite reconhecer a existência de lesão presumida para
condenar a empresa a ressarcir o erário se não houve comprovação real de lesão aos cofres públicos,
especialmente no caso concreto em que o objeto do contrato já foi executado e existe parecer do Tribunal
de Contas que concluiu pela inocorrência de lesão ao erário.
Para o STJ, eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas não
configura, por si só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio público, uma vez
que a responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada em detrimento do patrimônio público
exige a comprovação e a quantificação do dano.
Adotar entendimento em sentido contrário acarretaria evidente enriquecimento sem causa do ente público,
que usufruiu dos serviços prestados em razão do contrato firmado durante o período de sua vigência.
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CONSELHO PROFISSIONAL
Termo inicial do prazo prescricional para punição de
profissional liberal por infração disciplinar
Qual é o prazo prescricional que o Conselho profissional possui para punir o profissional
liberal a ele vinculado e a partir de quando é contado?
5 anos. Esse prazo começa a ser contado, não da data em que a infração disciplinar ocorrer,
mas sim do dia em que o Conselho Profissional tiver conhecimento do respectivo fato (art. 1º
da Lei 6.838/80).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.263.157-PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Em 2008, João, médico, cometeu um erro profissional em um procedimento cirúrgico.
O paciente, contudo, somente soube do erro em 2010.
Em 2012, o paciente ingressou com uma “denúncia” no Conselho Regional de Medicina.
Em 2013, o CRM instaurou um processo administrativo disciplinar contra o médico.
Em sua defesa, o médico alegou que o prazo de prescrição para iniciar o processo disciplinar já havia
expirado.
Diante disso, indaga-se: qual é o prazo prescricional que o Conselho profissional possui para punir o
profissional liberal a ele vinculado?
5 anos, com base no art. 1º da Lei n. 6.838/80.
No caso concreto, houve prescrição?
NÃO. Isso porque o prazo prescricional só começa a ser contado, não da data em que a infração disciplinar
ocorrer, mas sim do dia em que o Conselho Profissional tiver conhecimento do respectivo fato. Veja a
redação do art. 1º da Lei n. 6.838/80:
Art. 1º A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão em
que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo.
Logo, em nosso exemplo, o prazo prescricional só começou a correr em 2012.
Advogados
No caso de infrações disciplinares cometidas por advogados, não se aplica a Lei n. 6.838/80, mas sim a Lei
n. 8.906/94 (Estatuto da OAB):
Art. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data
da constatação oficial do fato.
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DIREITO CIVIL
PRESCRIÇÃO
Prescrição da pretensão de cobrança, entre advogados, de honorários advocatícios
Prescreve em 10 anos o prazo para que um advogado autônomo possa cobrar de outro
advogado o valor correspondente à divisão de honorários advocatícios contratuais e de
sucumbência referentes a ação judicial na qual ambos trabalharam em parceria.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.504.969-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Dr. João (advogado autônomo) atuou em algumas causas em parceria com o escritório do Dr. Pedro.
Ocorre que a amizade se desfez, assim como a parceria.
Diante disso, surgiram divergências sobre a parte que seria devida a João na divisão dos honorários de
sucumbência e contratuais que Pedro recebeu pela atuação nos processos.
João ajuizou, então, ação contra Pedro pedindo que a Justiça arbitrasse os honorários advocatícios que lhe
seriam devidos, bem como o seu pagamento.
Como alguns processos eram bem antigos, Pedro suscitou a prescrição, afirmando que o prazo que João tinha
para cobrar esses honorários era de 5 anos, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) e do
art. 206, § 5º, II, o CC:
Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: (...)
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5º Em cinco anos:
(...)
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos
seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou
mandato;
A tese de Pedro está correta? Aplica-se o art. 25 do Estatuto da OAB (ou o art. 206, § 5º, II, do CC) para a
relação jurídica acima descrita?
NÃO. O STJ entendeu que tais dispositivos (art. 25 do Estatuto da OAB e art. 206, § 5º, II, do CC) somente
se aplicam para as relações jurídicas envolvendo advogado-cliente, ou seja, é um prazo para que o
advogado cobre de seu cliente os honorários advocatícios.
Tais dispositivos não regem a ação proposta por um advogado contra outro em uma disputa sobre a
divisão dos honorários em processos nos quais trabalharam juntos.
E qual é o prazo que se aplica para a ação proposta por João contra Pedro?
10 anos. Não existe um dispositivo de lei que trate especificamente da situação envolvendo João e Pedro.
Diante disso, deve ser aplicado o art. 205 do Código Civil:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
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PROPRIEDADE DE SUBSOLO
Proprietário somente pode se opor que terceiros façam
atividades no seu subsolo se demonstrar interesse legítimo
No caso em que o subsolo de imóvel tenha sido invadido por tirantes (pinos de concreto)
provenientes de obra de sustentação do imóvel vizinho, o proprietário do imóvel invadido não
terá legítimo interesse para requerer, com base no art. 1.229 do CC, a remoção dos tirantes
nem indenização por perdas e danos, desde que fique constatado que a invasão não acarretou
prejuízos comprovados a ele, tampouco impossibilitou o perfeito uso, gozo e fruição do seu
imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.256.825-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Uma grande rede começou a construir um supermercado.
Para isso, foi necessário instalar uns “tirantes”, que invadiram o subsolo do imóvel vizinho.
“Tirantes” são pinos de ferro ou concreto utilizados para sustentar prédios que tenham um grande porte.
No caso do supermercado, esses tirantes (de concreto) ficavam embaixo da terra e, por serem muito
grandes para sustentar a estrutura do empreendimento, invadiam o subsolo do imóvel vizinho, que era
um imóvel residencial.
Veja a imagem abaixo para entender melhor o que é um tirante:

Desse modo, esses pinos inclinados utilizados para ajudar na sustentação do supermercado invadiram
cerca de 10 metros o subsolo do imóvel vizinho.
Vale ressaltar que ficou provado, por perícia, que não houve qualquer dano à estrutura do prédio ao lado
que teve seu subsolo invadido.
O imóvel vizinho, contudo, não ficou satisfeito e ajuizou ação pedindo a retirada dos tirantes e a condenação do
supermercado em perdas e danos. Na ação argumentou que o subsolo pertence ao proprietário do imóvel e
que, portanto, o supermercado não poderia ter invadido seu subsolo sem autorização.
O argumento do imóvel vizinho foi acatado? O supermercado será obrigado a retirar os tirantes ou a
pagar indenização?
NÃO. O STJ entendeu que o proprietário do imóvel invadido não tinha legítimo interesse para requerer a
remoção dos tirantes nem de pedir indenização por perdas e danos, considerando que, no caso concreto,
ficou constatado que a invasão não acarretou prejuízos a ele nem dificultou o perfeito uso, gozo e fruição
do seu imóvel.
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Realmente, a propriedade do solo abrange a do subsolo correspondente. Isso está previsto no art. 1.229
do Código Civil. No entanto, esse dispositivo legal adota o critério de utilidade da coisa, de forma que o
proprietário só terá direito de impedir o uso do subsolo por terceiros se ficar demonstrado que a conduta
invasora lhe traga dano, incômodo ou que o proíba de utilizar normalmente o bem. Veja a redação legal e
atente para a parte em cinza:
Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e
profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam
realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em
impedi-las.
Desse modo, o proprietário somente pode se opor que terceiros façam atividades no seu subsolo se
demonstrar interesse legítimo em impedir (ex: provar que aquilo irá gerar prejuízos).
No caso concreto, a pretensão de retirada dos tirantes não estava amparada em possíveis prejuízos
devidamente comprovados ou mesmo no fato de os tirantes terem impossibilitado, ou estarem
impossibilitando, o perfeito uso, gozo ou fruição do imóvel. Também não existem possíveis obstáculos a
futuras obras que venham a ser idealizadas no local, até porque, caso e quando se queira, referidos
tirantes podem ser removidos.
Dessa forma, ficou demonstrado que o proprietário do imóvel não tem legítimo interesse em impedir a
utilização do subsolo onde estão localizados os tirantes, pois sobre o referido espaço não exerce ou
demonstra quaisquer utilidades.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
Citação por edital e despesas com a publicação em jornal local
O art. 232, § 2º do CPC 1973 prevê que a publicação do edital será feita apenas no órgão oficial
quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária. Em uma ação de investigação de
paternidade proposta pelo MP como substituto processual em favor de uma criança pobre, caso o
réu não seja localizado, é possível aplicar esse dispositivo?
NÃO. Se o Ministério Público Estadual propuser ação de investigação de paternidade como
substituto processual de criança, a citação editalícia do réu não poderá ser realizada apenas
em órgão oficial. Isso porque a parte desta ação não é a criança, mas sim o Ministério Público
(ele está litigando em nome próprio, defendendo o direito do menor). Perceba, portanto, essa
sutileza que muda tudo: a parte não é a pobre criança, mas sim o MP. Logo, não se aplica o art.
232, § 2º, do CPC.
Obs: o novo CPC desburocratizou o tema e exigiu que o edital seja publicado, em regra, apenas
na internet (art. 257, II, do CPC 2015). Assim, se já fosse sob a égide do novo CPC não seria
necessária, em regra, a publicação pelo jornal local.
O Ministério Público terá que adiantar o custo da publicação do edital no jornal?
NÃO. O Ministério Público Estadual, ao propor ação de investigação de paternidade como
substituto processual de criança, não é obrigado a adiantar as despesas decorrentes da citação
editalícia do réu em jornal local, devendo o adiantamento dos gastos da referida diligência ser
realizado pela Fazenda Pública Estadual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.377.675-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/3/2015 (Info 557).
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Imagine a seguinte situação adaptada:
O Ministério Público Estadual ajuizou, como substituto processual (ou seja, em nome próprio defendendo
direito alheio), ação de investigação de paternidade contra João pedindo que ele fosse declarado pai de
Pedrinho.
O réu não foi localizado em nenhum endereço, razão pela qual o Promotor de Justiça pediu que ele fosse
citado por edital, nos termos do art. 231, II, do CPC 1973 (art. 256, II, do CPC 2015):
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;
Art. 256. A citação por edital será feita:
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
Até aí, tudo bem. O problema começou agora. O juiz afirmou que o edital de citação deveria ser publicado
na sede do fórum da comarca, no diário oficial do Estado e em um jornal local. O magistrado fundamentou
sua decisão no art. 232, II e III, do CPC 1973. Veja:
Art. 232. São requisitos da citação por edital:
(...)
II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;
III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos
duas vezes em jornal local, onde houver;
No CPC 2015 ainda existe essa exigência de, em regra, o edital ser publicado na sede do juízo, no órgão
oficial e em jornal local?
NÃO. De maneira salutar, o novo CPC desburocratizou o tema e exigiu que o edital seja publicado, em
regra, apenas na internet. Confira:
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
(...)
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
(...)
No regime do novo CPC, a depender do caso concreto, excepcionalmente, o juiz poderá exigir a publicação
do edital no jornal, mas isso só em virtude de peculiaridades do local (ex: a maioria da população não tem
acesso à internet). É o que diz o parágrafo único do art. 257:
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de
ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da
subseção judiciárias.
Voltando ao nosso exemplo:
Como ainda estávamos na égide do CPC 1973, era necessária a publicação também no jornal. Ocorre que,
como a publicação do edital no jornal tem um custo (o jornal cobra por isso), o juiz exigiu que o MP
depositasse em juízo o valor cobrado pelo periódico.
O MP, por sua vez, refutou essa exigência afirmando que não seria necessário publicar o edital em jornal
porque incidiria, no caso concreto, a regra de exceção prevista no art. 232, § 2º do CPC 1973:
§ 2º A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência
Judiciária.
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Repetindo: o juiz afirmava que o MP deveria adiantar o custo da publicação do edital no jornal local e o
Parquet, por sua vez, sustentava que a publicação no jornal não seria necessária por ser aplicável o § 2º
do art. 232. Indaga-se: qual dos dois estava com a razão?
Nenhum dos dois.
Incorreção da tese do MP:
Se a ação de investigação de paternidade é proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto
processual da criança, não se aplica o art. 232, § 2º, do CPC mesmo que o menor seja pobre. Isso porque a
parte desta ação não é a criança, mas sim o Ministério Público (ele está litigando em nome próprio,
defendendo o direito do menor). Perceba, portanto, essa sutileza que muda tudo: a parte não é a pobre
criança, mas sim o MP.
Segundo o STJ, o art. 232, § 2º somente poderia ser aplicado se a ação fosse ajuizada pela própria criança,
assistida, por exemplo, pela Defensoria Pública ou mesmo por um advogado, desde que esse menor fosse
beneficiário da justiça gratuita.
Então, conclui-se que era necessária realmente a publicação do edital no jornal local. Resta saber quem
paga a conta.
Incorreção do argumento do juiz:
O magistrado afirmou que o MP deveria adiantar o valor necessário para a publicação do edital no jornal
local, mas isso não está correto também.
Segundo o CPC, incumbe à parte interessada, como regra, antecipar as despesas relativas aos atos que
praticar ou requerer no processo (art. 19 do CPC 1973 / art. 82 CPC 2015).
Quando o processo terminar e o houver a definição de quem tinha realmente razão, o vencido deverá
pagar à parte vencedora as despesas antecipadas (art. 20 do CPC 1973 / art. 82, § 2º do CPC 2015).
Se o Ministério Público for parte e requerer diligências, ele não precisará adiantar os valores e as despesas
com a realização desses atos (art. 27 do CPC 1973 / art. 91 do CPC 2015). Mesmo se, ao final, o Ministério
Público for vencido, quem pagará as despesas não será esta instituição (por ser um órgão, sem
personalidade jurídica). Quem assumirá esse encargo será a Fazenda Pública (no caso, estadual).
Desse modo, o MP não se sujeita ao ônus de adiantar as despesas processuais quando atua em prol da
sociedade, inclusive como substituto processual, pois está litigando, em última análise, em favor do
interesse público primário, não devendo ter a sua atuação cerceada.
Tudo bem, ficou claro que o MP não terá que adiantar tais valores. Mas, então, quem o fará?
A Fazenda Pública estadual (“Governo do Estado”, ou seja, o orçamento do Poder Executivo).
Segundo decidiu o STJ, o custo econômico da citação editalícia na imprensa local deve ser suportado pela
Fazenda Pública Estadual, por aplicação analógica da Súmula 232/STJ: “A Fazenda Pública, quando parte
no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.
Resumindo: o Ministério Público Estadual, ao propor ação de investigação de paternidade como substituto
processual de criança, não é obrigado a adiantar as despesas decorrentes da citação editalícia do réu em
jornal local, devendo o adiantamento dos gastos da referida diligência ser realizado pela Fazenda Pública
Estadual.
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UNIÃO ESTÁVEL
Definição de propósito de constituir família para efeito de reconhecimento de união estável
O fato de namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza união estável,
ainda que haja coabitação.
Com base nisso, o STJ decidiu que um casal de namorados que morou juntos e que depois
resolveu se casar, não vivia em união estável se o objetivo deles era apenas o de constituir uma
família no futuro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.454.643-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Conceito
A união estável é uma entidade familiar, caracterizada pela união entre duas pessoas, do mesmo sexo ou
de sexos diferentes, que possuem convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de
constituição de família.
Previsão constitucional
Art. 226 (...) § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Previsão no CC-2002
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Apesar da CF-88 e do CC-2002 falarem em união de homem e mulher, o STF, ao julgar a ADI 4.277-DF em
conjunto com a ADPF 132-RJ, entendeu que é possível a existência de uniões estáveis homoafetivas, ou seja,
entre pessoas do mesmo sexo. (ADI 4277, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011).
Requisitos para a caracterização da união estável
a) A união deve ser pública (não pode ser oculta, clandestina);
b) A união deve ser duradoura, ou seja, estável, apesar de não se exigir um tempo mínimo;
c) A união deve ser contínua (sem que haja interrupções constantes);
d) A união deve ser estabelecida com o objetivo de constituir uma família;
e) As duas pessoas não podem ter impedimentos para casar;
f) A união entre essas duas pessoas deve ser exclusiva (é impossível a existência de uniões estáveis
concomitantes e a existência de união estável se um dos componentes é casado e não separado de
fato).
A coabitação é um requisito da união estável?
NÃO. O CC-2002 não exige que os companheiros residam sob o mesmo teto, de sorte que continua em
vigor, com as devidas adaptações, a antiga Súmula 382-STF: A vida em comum sob o mesmo teto "more
uxorio", não é indispensável à caracterização do concubinato.
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine o seguinte caso concreto julgado pelo STJ (com adaptações):
João e Maria namoravam e cada um morava em sua casa, no Brasil.
Em 2003, João recebeu um convite para trabalhar no exterior e para lá se mudou, tendo o namoro
continuado à distância.
Em 2004, Maria, aproveitando que João estava morando no exterior, resolveu fazer um curso de mestrado
no país onde ele se encontrava. Neste período, eles moraram na mesma casa.
Em janeiro de 2005, o casal ficou noivo.
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Em julho de 2005, João, com recursos próprios, comprou um apartamento no Brasil.
Em 2006, eles se casaram e voltaram a morar no Brasil, tendo escolhido o regime da comunhão parcial.
Em 2008, o casal se separou.
Polêmica
Durante o divórcio surgiu a seguinte polêmica: o apartamento comprado em 2005 deveria ser dividido
entre os dois ou ficaria só com o marido? João alegava que o imóvel pertenceria apenas a ele, já que,
quando comprou, eles não eram casados. Maria, por sua vez, argumentou que naquela época eles não
eram casados, mas viviam em união estável, de forma que o bem deveria ser dividido.
O STJ concordou com João ou Maria?
Com João. Para o STJ, antes de João e Maria casarem, eles não se encontravam em união estável, mesmo
estando morando sob o mesmo teto (coabitação). Segundo decidiu o Tribunal, o casal estava tendo um
“namoro qualificado”, mas não uma união estável.
Namoro qualificado x união estável
A doutrina aponta a seguinte diferença entre o namoro qualificado e a união estável:
“(...) o namoro qualificado apresenta a maioria dos requisitos também presentes na união estável. Tratase, na prática, da relação amorosa e sexual madura, entre pessoas maiores e capazes, que, apesar de
apreciarem a companhia uma da outra, e por vezes até pernoitarem com seus namorados, não têm o
objetivo de constituir família. Por esse motivo é tão difícil, na prática, encontrar as diferenças entre a
união estável e o namoro qualificado. Muito embora as semelhanças existentes ente ambos, o que os
diferencia é o objetivo precípuo de constituir família - presente na união estável e ausente no namoro
qualificado. (...)
Assim, para a constituição da união estável, o casal deve manifestar a sua vontade de constituir família,
vivendo nesse sentido como se casado fosse. Isso significa dizer que deve haver assistência moral e
material recíproca irrestrita, esforço conjunto para concretizar sonhos em comum, participação real nos
problemas e desejos do outro etc.
No namoro qualificado, por outro lado, embora possa existir um objetivo futuro de constituir família, não
há ainda essa comunhão de vida. Apesar de se estabelecer uma convivência amorosa pública, contínua e
duradoura, um dos namorados, ou os dois, ainda preserva sua vida pessoal e sua liberdade. Os seus
interesses particulares não se confundem no presente, e a assistência moral e material recíproca não é
totalmente irrestrita.” (MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus.
Curso de Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 371-374).
No namoro qualificado, as partes fazem planos de uma família para o futuro.
Na união estável, as partes já estão vivendo uma família.
Vale ressaltar que as partes, embora pudessem, não quiseram fazer o instituto da conversão da união
estável em casamento, previsto no art. 1.726 do Código Civil. Isso é a clara manifestação de vontade das
partes de que não tinham uma união estável e de que, a partir do casamento (e não antes), é que
desejavam constituir a sua própria família.
O fato de os namorados estarem coabitando não é um sinal de que havia união estável?
Não necessariamente. A coabitação entre namorados é algo cada dia mais comum nos tempos atuais,
impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social.
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ALIMENTOS
Valor da prestação alimentar em face de constituição de nova unidade familiar pelo alimentante
Importante!!!
A constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta, por si só, revisão da
quantia estabelecida a título de alimentos em favor dos filhos advindos de anterior unidade
familiar formada pelo alimentante, sobretudo se não houver prova da diminuição da
capacidade financeira do devedor em decorrência da formação do novo núcleo familiar.
Ex: João, rico empresário, paga R$ 4 mil de pensão alimentícia para seu filho, que teve com sua
ex-esposa. Determinado dia, João se casa e dessa união nasce uma filha. Com base unicamente
nesta nova circunstância, João ajuíza ação revisional de alimentos pedindo que o valor pago de
pensão a seu filho seja reduzido. Para que o devedor consiga reduzir a prestação paga, além de
alegar que suas despesas aumentaram por conta da nova família, ele deverá provar também
que o valor fixado anteriormente está acima das suas possibilidades, ou seja, que ele não tem
mais condições de pagar aquela quantia.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.496.948-SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, rico empresário, paga R$ 4 mil de pensão alimentícia para seu filho, que teve com sua ex-esposa.
Determinado dia, João se casa e dessa união nasce uma filha.
Com base unicamente nesta nova circunstância, João ajuíza ação revisional de alimentos pedindo que o
valor pago de pensão a seu filho seja reduzido.
A ação revisional proposta terá êxito?
NÃO. A constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta, por si só, revisão da quantia
estabelecida a título de alimentos em favor dos filhos advindos de anterior unidade familiar formada pelo
alimentante, sobretudo se não houver prova da diminuição da capacidade financeira do devedor em
decorrência da formação do novo núcleo familiar.
Dito de outro modo: não é o simples fato de o devedor ter se casado de novo ou ter tido outros filhos que
tais circunstâncias servirão de argumento para reduzir o valor da pensão alimentícia que já é paga aos
outros filhos ou ex-esposa. Para que o devedor consiga reduzir a prestação paga, além de alegar que suas
despesas aumentaram por conta da nova família, ele deverá provar também que o valor fixado
anteriormente está acima das suas possibilidades, ou seja, que ele não tem mais condições de pagar
aquela quantia.
Em suma, se o devedor alegar apenas que agora tem uma nova família, isso não será motivo suficiente
para reduzir o valor da pensão paga.

ALIMENTOS
Pensão alimentícia devida a ex-cônjuge e fixação de termo final
Importante!!!
Alimentos transitórios são aqueles fixados por um prazo determinado, após o qual cessa a
obrigação de alimentar mesmo que ainda exista necessidade do alimentando e possibilidade
do alimentante.
Os alimentos fixados para o ex-cônjuge devem ser transitórios?
• Regra geral: SIM. Em regra, a pensão alimentícia devida a ex-cônjuge deve ser fixada por
tempo determinado.
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• Exceção: será cabível a pensão por prazo indeterminado somente quando o alimentado (excônjuge credor) se encontrar em circunstâncias excepcionais, como de incapacidade laboral
permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.496.948-SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Os alimentos fixados devem ser pagos até quando? Existe um prazo máximo para pagamento dos
alimentos?
Os alimentos são fixados de acordo com um binômio: necessidade/possibilidade (alguns autores falam em
um trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade).
Assim, para que sejam definidos os alimentos, o juiz precisa analisar quais são as necessidades do
alimentando e as possibilidades econômicas do alimentante.
Enquanto esse binômio permanecer inalterado, não há, em regra, motivo para se modificar o valor pago a
título de alimentos. Dessa forma, dizemos que, em regra, os alimentos são fixados sob a cláusula do rebus
sic stantibus, isto é, “enquanto as coisas estiverem assim, não devem ser alteradas”.
O que são os alimentos transitórios?
Alimentos transitórios são aqueles fixados por um prazo determinado, após o qual cessa a obrigação de
alimentar mesmo que ainda exista necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
Assim, os alimentos transitórios não obedecem à regra do rebus sic stantibus, sendo estabelecidos em
razão de uma causa temporária e específica. Terminado o prazo fixado, cessa a obrigação de alimentar,
mesmo que a situação das partes envolvidas permaneça a mesma.
A Min. Nancy Andrighi, precursora a tratar do tema no STJ, explicou em que consiste o instituto:
“alimentos transitórios — de cunho resolúvel — são obrigações prestadas, notadamente entre excônjuges ou ex-companheiros, em que o credor, em regra pessoa com idade apta para o trabalho,
necessita dos alimentos apenas até que se projete determinada condição ou ao final de certo tempo,
circunstância em que a obrigação extinguir-se-á automaticamente" (REsp 1.388.955/RS, DJe 29/11/2013).
Em outras palavras, “a obrigação de prestar alimentos transitórios — a tempo certo — é cabível, em regra,
quando o alimentando é pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com uma
provável inserção no mercado de trabalho, necessitando dos alimentos apenas até que atinja sua
autonomia financeira, momento em que se emancipará da tutela do alimentante — outrora provedor do
lar —, que será então liberado da obrigação, a qual se extinguirá automaticamente” (REsp 1.025.769/MG,
DJe 01/09/2010).
Exemplo
João e Maria foram casados durante dez anos. Durante esse tempo, Maria, apesar de ser bacharel em
Direito, nunca trabalhou, porque o combinado era que ela ficaria em casa cuidando dos filhos.
Na sentença de divórcio, o juiz fixou alimentos transitórios para Maria pelo prazo de três anos. Isso
significa que, ultrapassado esse período, João não mais terá que pagar alimentos, mesmo que ela continue
necessitando, por permanecer desempregada.
Como explica o Desembargador do TJRS Sérgio Gischkow, no AgReg 596028183, citado na obra de
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:
“O exemplo mais característico é o de uma moça que se casasse com 18 anos e se separasse com 19 anos.
Ninguém cogitaria que ela devesse ter direito a alimentos, porque ela viveria dos 18 aos 90 anos, sendo
sustentada pelo marido! Claro que ela tem de ir trabalhar para se sustentar. Só que ela não vai conseguir
emprego em uma semana, nem em um mês. Haveria de se conceder um prazo, por exemplo, de seis
meses, dentro do qual o emprego pudesse ser conseguido, e os alimentos seriam pagos só durante esse
período (...)
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Por que fazer essa construção, o binômio necessidade-recursos não resolveria? Haveria necessidade de
fixar um prazo? Por que não simplesmente, em face de estar desempregada, conceder alimentos e deixar
que depois o alimentante reaja? Acontece que aí pode haver — pelo menos em termos de lógica formal —
um impasse, porque a mulher pode não arrumar o emprego — e exemplo fornecido — ficar quieta. Aí,
vem o homem com uma ação de exoneração, e ela alega: ‘não houve mudança de estado algum. Não se
alteraram as minhas necessidades, porque não estou empregada’. Assim, os alimentos começam a se
prolongar. Se tomarmos em termos estritamente lógico-formais o binômio necessidade-recursos, a
necessidade prosseguiria, e ela nunca iria trabalhar, sempre alegando que precisa.” (Famílias. Salvador:
Juspodivm, 2014, p. 769).
Os alimentos fixados para o ex-cônjuge devem ser transitórios?
 Regra geral: SIM. Em regra, a pensão alimentícia devida a ex-cônjuge deve ser fixada por tempo
determinado.
 Exceção: será cabível a pensão por prazo indeterminado somente quando o alimentado (ex-cônjuge
credor) se encontrar em circunstâncias excepcionais, como de incapacidade laboral permanente,
saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente
à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, porque devem ser consideradas outras
circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentando para o trabalho, ou seja, sua possibilidade de
se sustentar sozinho.

DIREITO DO CONSUMIDOR
COBRANÇA DE ÁGUA
Ilegalidade da cobrança de tarifa de água realizada por estimativa de consumo
Imagine que em determinada residência a companhia de água não instalou hidrômetro
(aparelho com que se mede a quantidade de água consumida). Nesse caso, como será a
cobrança da tarifa? Será possível cobrar um valor com base na estimativa?
NÃO. Na falta de hidrômetro ou defeito no seu funcionamento, a cobrança pelo fornecimento
de água deve ser realizada pela tarifa mínima, sendo vedada a cobrança por estimativa. Isso
porque a tarifa deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.513.218-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/3/2015 (Info 557).
Imagine que em determinada residência a companhia de água não instalou hidrômetro (aparelho com
que se mede a quantidade de água consumida). Nesse caso, como será a cobrança da tarifa? Será
possível cobrar um valor com base na estimativa?
NÃO. Na falta de hidrômetro ou defeito no seu funcionamento, a cobrança pelo fornecimento de água
deve ser realizada pela tarifa mínima, sendo vedada a cobrança por estimativa. Isso porque a tarifa deve
ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro.
Segundo o STJ, a tarifa por estimativa de consumo ilegal enseja enriquecimento ilícito da concessionária.
A obrigação pela instalação do hidrômetro é da concessionária, de forma que o consumidor não pode ser
punido pelo fato de a empresa não ter providenciado o aparelho.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Inexistência de dever do comerciante de receber e enviar
os aparelhos viciados para a assistência técnica
O comerciante tem o dever de receber do consumidor o aparelho que esteja viciado
(“defeituoso”) com o objetivo de encaminhá-lo à assistência técnica para conserto?
NÃO. O comerciante não tem o dever de receber e de encaminhar produto viciado à assistência
técnica, a não ser que esta não esteja localizada no mesmo Município do estabelecimento
comercial.
Existindo assistência técnica especializada e disponível na localidade de estabelecimento do
comerciante (leia-se, no mesmo Município), não se pode impor ao comerciante a obrigação de
intermediar o relacionamento entre seu cliente e o serviço disponibilizado, visto que essa
exigência apenas dilataria o prazo para efetiva solução e acrescentaria custos ao consumidor,
sem agregar-lhe qualquer benefício.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.411.136-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/2/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João comprou um aparelho celular Samsung® na loja da TIM® no shopping.
Dois meses depois, o som do aparelho não funcionava mais.
Diante disso, João viu na internet que a assistência técnica da Samsung® era no centro, o que era longe da
sua casa.
João foi, então, à loja da TIM® e exigiu que ela recebesse o aparelho e o encaminhasse até a assistência
técnica da Samsung® para conserto.
João poderia exigir isso? O comerciante tem o dever de receber do consumidor o aparelho que esteja
viciado (“defeituoso”) com o objetivo de encaminhá-lo à assistência técnica para conserto?
 Regra: NÃO. O comerciante não tem o dever de receber e de encaminhar produto viciado à assistência técnica.
 Exceção: o comerciante terá esse dever se no Município onde está sediado o vendedor (onde ocorreu a
venda), não houver assistência técnica autorizada.
Assim, existindo assistência técnica especializada e disponível na localidade de estabelecimento do comerciante
(leia-se, no mesmo Município), não se pode impor ao comerciante a obrigação de intermediar o
relacionamento entre seu cliente e o serviço disponibilizado, visto que essa exigência apenas dilataria o prazo
para efetiva solução e acrescentaria custos ao consumidor, sem agregar-lhe qualquer benefício.

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO
Conceito de fato do produto
Importante!!!
O aparecimento de grave vício em revestimento (pisos e azulejos), quando já se encontrava
devidamente instalado na residência do consumidor, configura FATO DO PRODUTO, sendo,
portanto, de 5 anos o prazo prescricional da pretensão reparatória (art. 27 do CDC).
O art. 12, § 1º do CDC afirma que defeito diz respeito a circunstâncias que gerem a insegurança
do produto ou serviço. Está relacionado, portanto, com o acidente de consumo.
No entanto, a doutrina e o STJ entendem que o conceito de “fato do produto” deve ser lido de
forma mais ampla, abrangendo todo e qualquer vício que seja grave a ponto de ocasionar dano
indenizável ao patrimônio material ou moral do consumidor.
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Desse modo, mesmo o produto/serviço não sendo “inseguro”, isso poderá configurar “fato do
produto/serviço” se o vício for muito grave a ponto de ocasionar dano material ou moral ao
consumidor. Foi nesse sentido que o STJ enquadrou o caso acima (do piso de cerâmica).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.176.323-SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João comprou e assentou cerâmicas para a sala para seu novo apartamento.
Ocorre que cerca de 9 meses depois, as cerâmicas começaram a se deteriorar.
Diante disso, João ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa fabricante.
Na contestação, a fabricante alegou que a situação narrada configuraria “vício do produto” e que teria
havido a decadência do direito de o consumidor reclamar, já que o prazo máximo seria de 90 dias, com
base no art. 26, II, do CDC:
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I – 30 (trinta dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis;
II – 90 (noventa dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.
O argumento da fabricante foi acolhido pelo STJ?
NÃO. O STJ entendeu que o aparecimento de grave vício em revestimento (pisos e azulejos), quando já se
encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, configura “fato do produto” (e não vício
do produto). Logo, o prazo não é o do art. 26 e sim o do art. 27 do CDC.
Vício do produto x Fato do produto
Vamos relembrar as diferenças entre os dois institutos:
VÍCIO (VÍCIO DO PRODUTO)

DEFEITO (FATO DO PRODUTO)

Vício é a inadequação do produto ou serviço para
os fins a que se destina. É uma falha ou deficiência
que compromete o produto em aspectos como a
quantidade, a qualidade, a eficiência etc.

O art. 12, § 1º do CDC afirma que defeito diz
respeito a circunstâncias que gerem a insegurança
do produto ou serviço. Está relacionado, portanto,
com o acidente de consumo.

Restringe-se ao próprio produto e não aos danos
que ele pode gerar para o consumidor
Ex: Paulo compra um Playstation® e ele não Ex: Paulo compra um Playstation®, ele liga o
“roda” todos os jogos.
aparelho, começa a jogar e, de repente, o
videogame esquenta muito e explode, ferindo-o.
No entanto, a doutrina e o STJ entendem que o
conceito de “fato do produto” previsto no § 1º do
art. 12 pode ser lido de forma mais ampla,
abrangendo todo e qualquer vício que seja grave a
ponto de ocasionar dano indenizável ao
patrimônio material ou moral do consumidor.
Desse modo, mesmo o produto/serviço não sendo
“inseguro”, isso poderá configurar “fato do
produto/serviço” se o vício for muito grave a
ponto de ocasionar dano material ou moral ao
consumidor. Foi nesse sentido que o STJ
enquadrou o caso acima (do piso de cerâmica)
como sendo hipótese de fato do produto.
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Prazo para reclamar sobre os vícios é decadencial:
• 30 dias para serviços e produtos não duráveis;
• 90 dias para serviços e produtos duráveis.

O prazo para ações de reparação por danos
causados por fato do produto ou do serviço
prescreve em 5 anos.

Veja o que a doutrina afirma sobre o tema:
“(...) São considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem os serviços (ou os
produtos) impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam e também que lhes diminuam o valor.
Da mesma forma são considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em relação às indicações
constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem publicitária.
(...)
O defeito, por sua vez, pressupõe vício. Há vício sem defeito, mas não há defeito sem vício. O vício é uma
característica inerente, intrínseca do produto ou serviço em si.
O defeito é o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto ou serviço, que
causa um dano maior do que simplesmente o mau funcionamento, o não funcionamento, a quantidade
errada, a perda do valor pago - já que o produto ou o serviço não cumpriram com o fim ao qual se
destinavam. O defeito causa, além desse dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico
material ou moral do consumidor.
Logo, o defeito tem ligação com o vício, mas, em termos de dano causado ao consumidor, ele é mais
devastador.
Temos, então, que o vício pertence ao próprio produto ou serviço, jamais atingindo o próprio consumidor
ou outros bens seus. O defeito vai além do produto ou serviço para atingir o consumidor em seu
patrimônio jurídico material e⁄ou moral. Por isso somente se fala propriamente em acidente de consumo
em caso de defeito. É no defeito que o consumidor é atingido.”
(NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, ps. 344⁄345).
Dessa feita, o STJ entendeu que os problemas causados pelo piso novo já instalado superaram o mero
conceito de “vício do produto” e devem ser classificados como “fato do produto”, razão pela qual não se
aplica o prazo decadencial do art. 26, II, do CDC (90 dias), mas sim o prazo prescricional de 5 anos,
insculpido no art. 27 do CDC.
Reconheço que esse conceito mais elástico de “fato do produto” é um tanto quanto subjetivo e poderá
gerar inúmeras dúvidas sobre situações limítrofes em casos concretos. No entanto, apesar disso, é
importante que você conheça essa posição do STJ que certamente será exigida nas provas, além de poder
ajudá-lo a resolver questões práticas na lide forense.

DIREITO EMPRESARIAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Despesas feitas após o deferimento do processamento
da recuperação judicial são créditos extraconcursais
Créditos extraconcursais consistem em dívidas contraídas pela massa falida, ou seja, após ter
ocorrido a quebra. Os créditos extraconcursais são pagos antes dos concursais porque são
dívidas que surgem depois de ter sido decretada a falência e em decorrência dela. Em regra,
são débitos que nascem para que o processo de falência possa ser realizado. Caso fossem
pagos após os demais créditos, a massa falida teria muita dificuldade de conseguir levar em
frente o procedimento da falência, já que ninguém iria querer prestar serviços para uma
sociedade empresária que está quase falindo com a promessa de receber somente após todos
os demais credores.
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O STJ tem decidido que, em caso de decretação de falência, serão considerados
extraconcursais os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor entre a data
em que se defere o processamento da recuperação judicial e a data da decretação da falência,
inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de
mútuo. Assim, são extraconcursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados
após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.399.853-SC, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min.
Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/2/2015 (Info 557).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.398.092-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2014 (Info 543).
Recuperação judicial
A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e,
com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.
A recuperação judicial consiste, portanto, em um processo judicial, no qual será construído e executado
um plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência.
Fases da recuperação
De forma resumida, a recuperação judicial possui 3 fases:
a) Postulação: inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
b) Processamento: vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
c) Execução: da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.
Créditos concursais e créditos extraconcursais
Créditos concursais são as dívidas do falido que devem ser pagas na ordem do art. 83.
Os créditos extraconcursais, por sua vez, são dívidas da massa falida e que devem ser pagas antes dos
créditos concursais. Estão previstos no art. 84.
Em outras palavras, primeiro devem ser pagos os créditos extraconcursais e, depois, os concursais.
Os créditos extraconcursais são pagos antes dos concursais porque são dívidas que surgem depois de ter
sido decretada a falência e em decorrência dela. Em regra, são débitos que nascem para que o processo de
falência possa ser realizado. Caso fossem pagos após os demais créditos, a massa falida teria muita
dificuldade de conseguir levar em frente o procedimento da falência, já que ninguém iria querer prestar
serviços para uma sociedade empresária que está quase falindo com a promessa de receber somente após
todos os demais credores.
Assim, os serviços prestados à massa falida após a decretação da falência são créditos extraconcursais, que
devem ser satisfeitos antes, inclusive, dos trabalhistas, à exceção do que dispõe o art. 151.
Veja quais são os créditos extraconcursais:
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os
mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da
falência;
II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem
como custas do processo de falência;
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos
do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após
a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
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CRÉDITOS CONCURSAIS
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS
Previstos no art. 83.
Previstos no art. 84.
Consistem em dívidas contraídas pelo falido antes Consistem em dívidas contraídas pela massa
da quebra.
falida, ou seja, após ter ocorrido a quebra. São
débitos que surgem para que o processo de
falência possa ser conduzido.
São credores do falido.
São credores da massa falida.
São pagos depois dos créditos extraconcursais.
São pagos antes dos créditos concursais.

Imagine agora a seguinte situação hipotética:
A empresa “X” pediu recuperação judicial (fase de postulação).
O juiz proferiu despacho (para outros, decisão) deferindo o processamento do pedido de recuperação
(fase de processamento).
Antes de o juiz decidir se concedia a recuperação judicial, a empresa, para se manter funcionando,
celebrou contrato para compra de matéria-prima com o fornecedor “Y”, ficando de pagar pelas
mercadorias em um prazo de 90 dias.
O juiz negou o pedido de recuperação e decretou a falência da empresa.
A empresa não pagou o fornecedor “Y”.
Diante disso, indaga-se: o valor que a empresa falida deve para o fornecedor “Y” será considerado como
crédito concursal ou extraconcursal? As despesas feitas pela empresa após o despacho determinando o
processamento da recuperação judicial, mas antes de seu deferimento, deverão ser considerados
concursais ou extraconcursais em caso de falência?
Extraconcursais. Os créditos originários de negócios jurídicos realizados após a data em que foi deferido o
pedido de processamento de recuperação judicial são considerados extraconcursais. Isso está previsto na
própria Lei de Falência (Lei n. 11.101/2005):
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os
mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
(...)
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos
do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após
a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial,
inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão
considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem
estabelecida no art. 83 desta Lei.
Mais uma vez, insisto: se essa regra não existisse, ninguém iria querer celebrar negócios jurídicos com a
sociedade empresária que está em processo de recuperação judicial, uma vez que seria extremamente
arriscado, pois se ela não pagasse e fosse à falência, o fornecedor teria que entrar na “fila” dos créditos
concursais, sendo extremamente provável que nunca recebesse a quantia.
Segundo observou a Min. Nancy Andrighi, prever que tais créditos são extraconcursais foi a forma
encontrada pelo legislador para compensar aqueles que participem ativamente do processo de
soerguimento da empresa. A empresa deve ser considerada “em recuperação judicial” a partir do
momento em que obtém o deferimento do pedido de seu processamento (REsp 1.398.092-SC).
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Esse entendimento tem sido reiterado pelo STJ:
(...) 4- O ato que deflagra a propagação dos principais efeitos da recuperação judicial é a decisão que
defere o pedido de seu processamento. É ele que confere, também, publicidade à situação de crise
econômico-financeira da sociedade.
5- Ainda que a recuperação judicial se mostre inviável e, por qualquer motivo, seja convolada em falência,
como no particular, é salutar reconhecer que quem negociou com o devedor a partir do momento em que
se evidenciou a situação de crise - data do deferimento do pedido de processamento da recuperação
judicial - colaborou sobremaneira com a tentativa de reerguimento da sociedade e, portanto, deve ocupar
uma posição privilegiada na fila de credores.
6- Atribuir precedência na ordem de pagamento àqueles que participarem ativamente do processo de
soerguimento da empresa, na hipótese de quebra do devedor, foi a maneira encontrada pelo legislador
para compensar o incremento do risco experimentado. (...)
STJ. 3ª Turma. REsp 1398092/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/05/2014.
(...) A expressão "durante a recuperação judicial", gravada nos arts. 67, caput, e 84, V, da Lei de Falências e
de Recuperação de Empresas, abrange o período compreendido entre a data em que se defere o
processamento da recuperação judicial e a decretação da falência, interpretação que melhor harmoniza a
norma legal com as demais disposições da lei de regência e, em especial, o princípio da preservação da
empresa (LF, art. 47). (...)
STJ. 4ª Turma. REsp 1399853/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/02/2015.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Inaplicabilidade do prazo em dobro para recorrer aos credores na recuperação judicial
O CPC prevê que, quando houver litisconsórcio, seja ele ativo (dois ou mais autores) ou passivo
(dois ou mais réus), caso os litisconsortes tenham advogados diferentes, os seus prazos serão
contados em dobro (art. 191 do CPC 1973 / art. 229 do CPC 2015).
Na recuperação judicial existe a possibilidade de litisconsórcio ativo. Ex: três sociedades
empresárias, integrantes do mesmo grupo econômico, estão em situação de extrema
dificuldade econômica e decidem pedir a recuperação judicial. Em caso de litisconsórcio ativo,
é possível aplicar o art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015).
Por outro lado, na recuperação judicial não existe a possibilidade de litisconsórcio passivo. O
motivo é muito simples: no processo de recuperação judicial não existem réus. Os credores
não são réus. Ocupam a posição de interessados. Portanto, não havendo réus, não se pode falar
que exista litisconsórcio passivo entre os credores da recuperanda.
Assim, se no processo de recuperação judicial uma decisão desagradar aos credores e eles
decidirem recorrer, não terão prazo em dobro, mesmo que possuam advogados diferentes. Em
outras palavras, é inaplicável aos credores da sociedade recuperanda o prazo em dobro para
recorrer previsto no art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.324.671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Litisconsórcio e prazo em dobro
O CPC 1973 prevê que, quando houver litisconsórcio, seja ele ativo (dois ou mais autores) ou passivo (dois
ou mais réus), caso os litisconsortes tenham advogados diferentes, os seus prazos serão contados em
dobro. Confira:
Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os
prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.
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O CPC 2015 também traz regra semelhante:
Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
independentemente de requerimento.
Recuperação judicial
A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e,
com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.
A recuperação judicial consiste, portanto, em um processo judicial, no qual será elaborado e executado um
plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência.
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a situação 1:
Três sociedades empresárias, integrantes do mesmo grupo econômico, estão em situação de extrema
dificuldade econômica e decidem pedir a recuperação judicial.
A doutrina e a jurisprudência entendem que, neste caso, é possível que as três empresas ajuízem, em
litisconsórcio ativo, uma ação de recuperação judicial.
Desse modo, existe a possibilidade de litisconsórcio ativo na recuperação judicial (COELHO, Fábio Ulhôa.
Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 183).
Em caso de litisconsórcio ativo, é possível aplicar o art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015) mesmo em
se tratando de processo de recuperação judicial. Em outras palavras, as sociedades empresárias autoras
poderão ter prazo em dobro se tiverem diferentes procuradores.
Esqueça agora o exemplo acima e imagine a situação 2:
Determinada sociedade empresária ajuizou pedido de recuperação judicial.
Durante a tramitação do processo, o juiz proferiu determinada decisão que desagradou três credores.
Cada um desses credores está representado em juízo por escritórios de advocacia diferentes.
Os credores prejudicados decidem recorrer contra a decisão.
Indaga-se: os credores terão prazo em dobro para recorrer? Aplica-se o art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do
CPC 2015) no presente caso?
NÃO. No processo de recuperação judicial é inaplicável aos credores da sociedade recuperanda o prazo em
dobro para recorrer previsto no art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015).
O motivo é muito simples: no processo de recuperação judicial não existem réus. Os credores não são
réus. Ocupam a posição de interessados que, embora participando do processo e atuando diretamente na
aprovação do plano, não figuram como parte adversa, já que não há nem mesmo litígio propriamente dito.
Na recuperação judicial, pelo menos teoricamente, a sociedade recuperanda e os credores buscam, todos,
um objetivo comum: a preservação da atividade econômica da empresa em dificuldades financeiras a fim
de que os interesses de todos sejam satisfeitos. Portanto, não havendo réus, não se pode falar que exista
litisconsórcio passivo entre os credores da recuperanda.
Tudo bem. Entendi que os credores não são réus, mas sim terceiros interessados. Mas o benefício do art.
191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015) não pode ser aplicado para terceiros interessados que estejam
no processo?
NÃO. Conforme jurisprudência do STJ, o prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 191 do CPC (art.
229 do CPC 2015), não se aplica a terceiros interessados.
(...) Não se aplica o prazo em dobro para recorrer previsto no art. 191 do CPC quando inexiste
litisconsórcio formado nos autos e a parte interpõe o recurso na condição de terceira interessada. (...)
STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 193.740⁄MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25⁄11⁄2014.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
Inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato sem assinatura das partes
Nos casos em que a parte questiona a própria validade do contrato, ela não precisará respeitar
o foro de eleição referente a esse ajuste.
Ex: duas empresas fizeram um contrato e elegeram como foro de eleição a comarca de
Florianópolis; ocorre que o contrato, apesar de aprovado, não chegou a ser assinado. Uma das
empresas ajuizou ação questionando a validade desse ajuste pelo fato de ele não ter sido
assinado. Neste caso, em que a própria validade do contrato está sendo objeto de apreciação
judicial pelo fato de que não houve instrumento de formalização assinado pelas partes, a
cláusula de eleição de foro não deve prevalecer, ainda que ela já tenha sido prevista em
contratos semelhantes anteriormente celebrados entre as mesmas partes.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.491.040-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Foro de eleição
Foro de eleição é um ajuste (normalmente uma cláusula do pacto) feito entre os contratantes por meio da
qual fica combinado que, se houver necessidade de uma disputa judicial envolvendo aquele contrato, esta
ação deverá ser proposta em determinado foro (comarca) escolhido previamente pelas partes.
O CPC prevê as regras sobre a competência territorial (ex: a ação deverá ser proposta no foro do domicílio
do réu) e o foro de eleição é uma forma de afastar essas regras processuais com as partes decidindo em
que lugar (comarca) querem litigar se isso for necessário.
Algumas observações sobre o foro de eleição:
 As partes só podem eleger o foro (comarca), mas não podem escolher a vara, o juiz etc. Assim, não
seria válida a cláusula que dissesse: “fica eleita a 4ª vara cível da comarca de São Luís como foro de
eleição”).
 A cláusula de eleição deverá ser obrigatoriamente escrita (não pode ser oral).
 Deve se referir a um contrato específico. Em outras palavras, para cada contrato deverá haver a
previsão de uma cláusula de eleição específica.
 A cláusula de eleição obriga também os herdeiros e sucessores das partes (é transmissível).
Previsão no CPC:
O CPC 1973 tratava sobre o foro de eleição nos seguintes termos:
Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes;
mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações.
§ 1º O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a
determinado negócio jurídico.
§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
(...)
Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.
Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de
ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.
(...)
Art. 114. Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112
desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais.
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O CPC 2015 mantém praticamente o mesmo tratamento que já era dado à matéria, melhorando, contudo,
a redação:
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde
será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a
determinado negócio jurídico.
§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo
juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena
de preclusão.
Em regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ou seja, a própria parte
prejudicada é quem deverá alegar.
Exceção: o foro de eleição é uma regra de incompetência relativa. Mesmo assim, ela pode ser reconhecida
de ofício pelo magistrado.
Essa parte em cinza é novidade do CPC 2015 e, por isso, deve ser destacada com as seguintes observações:
 Se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz poderá, de ofício, declará-la ineficaz. Repare que a
lei não fala em nulidade, mas sim em ineficácia, o que será explorado em provas objetivas. O CPC 1973
tratava o tema como “nulidade”.
 O juiz pode, de ofício, declarar a ineficácia da cláusula abusiva. No entanto, antes de tomar essa
decisão, ele deverá obrigatoriamente ouvir o autor sobre a suposta abusividade para que ele participe
do contraditório. Nesse sentido é o importante art. 10 do novo CPC: “O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
(DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1, p. 229).
 No CPC 1973, a cláusula de foro de eleição somente poderia ser declarada abusiva se fosse referente a
um contrato de adesão. No CPC 2015, a cláusula de foro de eleição pode ser declarada ineficaz, em
tese, em qualquer espécie de contrato, não se exigindo que seja contrato de adesão.
Feita essa breve revisão sobre o tema, imagine agora a seguinte situação hipotética:
A empresa “BB” firmou contrato com a empresa “FF”, havendo no ajuste uma cláusula com foro de eleição
afirmando que qualquer disputa envolvendo esse pacto teria que ser decidida na comarca de Florianópolis (SC).
Três meses depois começaram a surgir divergências entre as empresas e a “FF” ajuizou ação, na comarca
do Rio de Janeiro, pedindo que fosse declarado que ela não tinha nenhuma obrigação contratual pendente
para com a empresa “BB”, já que a minuta do contrato, apesar de ter sido aprovada pelos diretores das
duas empresas, não chegou a ser assinada.
A empresa “BB” apresentou exceção de incompetência alegando que a ação não poderia ser ajuizada no
Rio de Janeiro (RJ), já que no contrato havia uma cláusula de foro de eleição prevendo que todas as
demandas referentes a esse ajuste deveriam ser propostas na comarca de Florianópolis (SC).
Diante disso, indaga-se: o argumento apresentado pela empresa “BB” está correto? A ação proposta
deverá seguir o foro de eleição?
NÃO. Repare que na ação proposta pela “FF”, questiona-se a própria validade do contrato pelo fato de ele
não ter sido assinado. O STJ entende que, nos casos em que a parte questiona a própria validade do
contrato, ela não precisará respeitar o foro de eleição referente a esse ajuste:
(...) Nas ações que têm como objeto o próprio contrato e o fundamento é a sua invalidade, o foro de
eleição não prevalece, pois a ação não tem como causa de pedir o contrato, mas fatos ou atos jurídicos
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externos e até mesmo anteriores ao próprio contrato.
- Quando a ação não é oriunda do contrato, nem se está postulando a satisfação de obrigações dele
decorrentes, mas a própria invalidade do contrato, a ação é de natureza pessoal e, portanto, deve ser
proposta no domicílio do réu, como manda o art. 94 do CPC. (...)
STJ. 3ª Turma. REsp 773.753/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2005.
Outro argumento que poderia ser invocado é o fato de que a cláusula do foro de eleição precisa ser,
obrigatoriamente, escrita (e assinada), o que não era o caso.

JUSTIÇA GRATUITA
Eficácia da concessão de assistência judiciária gratuita
Importante!!!
Qual é o momento em que deverá ser formulado o pedido de justiça gratuita?
Normalmente o pedido de justiça gratuita é feito na própria petição inicial (no caso do autor)
ou na contestação (no caso do réu). No entanto, a orientação pacífica da jurisprudência é de
que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo.
Imagine que o juiz conceda o benefício da justiça gratuita logo no início do processo de
conhecimento (ex: na petição inicial ou na contestação). É necessário que a parte refaça esse
pedido quando se iniciarem as outras fases do processo (ex: na fase de recurso, na fase de
execução etc.) ou caso tenha incidentes processuais?
NÃO. Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício
prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para
todos os atos do processo – alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de
conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e
eventuais embargos à execução.
Assim, depois de a justiça gratuita ter sido concedida, ela irá perdurar automaticamente até o
final do processo, e só perderá sua eficácia se o juiz ou o Tribunal expressamente revogarem
caso tenha comprovadamente melhorado a condição econômico-financeira do beneficiário.
Ex: João ajuizou ação de indenização contra Pedro e pediu o benefício da justiça gratuita, o que
foi deferido pelo magistrado logo na decisão inicial. O juiz julgou o pedido improcedente. João
interpôs apelação. O autor não precisará recolher as custas porque já lhe foi deferida justiça
gratuita (e isso ainda está valendo). No recurso proposto, João não necessita pedir novamente
o benefício. Imaginemos que o Tribunal condene Pedro a pagar a indenização. No momento do
cumprimento de sentença (fase de execução), João continuará tendo direito à justiça gratuita
mesmo que não faça novo pedido nesse sentido.
STJ. Corte Especial. AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015 (Info 557).
Garantia de assistência jurídica integral e gratuita
A CF/88 prevê a garantia da assistência jurídica integral e gratuita em seu art. 5º, LXXIV: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Esse dispositivo constitucional consagra duas garantias:
I – Assistência jurídica integral e gratuita

II – Gratuidade da justiça
(Assistência Judiciária Gratuita – AJG).
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Fornecimento pelo Estado de orientação e defesa
jurídica, de forma integral e gratuita, a ser
prestada pela Defensoria Pública, em todos os
graus, aos necessitados (art. 134 da CF).
Regulada pela Lei Complementar 80/94.

Isenção das despesas que forem necessárias para
que a pessoa necessitada possa defender seus
interesses em um processo judicial.
Era regulada pela Lei nº 1.060/50, mas o CPC 2015
passou a tratar sobre o tema, revogando quase
toda essa lei.

Quem tem direito à gratuidade da justiça?
Tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC-2015).
Quem está abrangido por ela?
 pessoas físicas (brasileiras ou estrangeiras);
 pessoas jurídicas (brasileiras ou estrangeiras).
A pessoa beneficiada pela justiça gratuita está dispensada do pagamento de quais verbas?
Segundo o § 1º do art. 98 do CPC-2015, a gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral,
como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados
essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para
apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática
de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação
ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo
judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
Dispensa parcial
A gratuidade da justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou pode
consistir apenas na redução percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento (§ 5º do art. 98 do CPC-2015).
Parcelamento
A depender do caso concreto, o juiz poderá conceder ao requerente o direito de parcelar as despesas
processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento (§ 6º do art. 98 do CPC-2015).
Despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
Mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, a pessoa terá que pagar as despesas processuais e os
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (§ 2º do art. 98 do CPC-2015).
No entanto, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade. Em outras palavras, em até 5 anos, o credor deverá demonstrar
que o devedor passou a ter condições de custear tais despesas.
Passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário são consideradas extintas (§ 3º do art. 98 do CPC-2015).
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Multas processuais
Mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, a pessoa terá o dever de pagar, ao final, as multas
processuais que lhe foram impostas (§ 4º do art. 98 do CPC-2015). Ex: multa por litigância de má-fé.
O juiz poderá conceder de ofício o benefício da assistência judiciária gratuita?
NÃO. É vedada a concessão “ex officio” do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado.
Assim, é indispensável que haja pedido expresso da parte (AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/02/2013).
Qual é o momento em que deverá ser formulado o pedido de justiça gratuita?
Normalmente o pedido de justiça gratuita é feito na própria petição inicial (no caso do autor) ou na
contestação (no caso do réu). No entanto, a orientação pacífica da jurisprudência é de que a assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo (REsp 1261220/SP, DJe 04/12/2012).
O CPC-2015 tratou do tema no art. 99. Veja:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Imagine que o juiz conceda o benefício da justiça gratuita logo no início do processo de conhecimento
(ex: na petição inicial ou na contestação). É necessário que a parte refaça esse pedido quando se
iniciarem as outras fases do processo (ex: na fase de recurso, na fase de execução etc.) ou caso tenha
incidentes processuais?
NÃO. Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício
prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos
do processo – alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as
rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução.
Assim, depois de a justiça gratuita ter sido concedida, ela irá perdurar automaticamente até o final do
processo, e só perderá sua eficácia se o juiz ou o Tribunal expressamente revogarem caso tenha
comprovadamente mudado a condição econômico-financeira do beneficiário (“era pobre, ficou rico”).
Exemplo
João ajuizou ação de indenização contra Pedro e pediu o benefício da justiça gratuita, o que foi deferido
pelo magistrado logo na decisão inicial. O juiz julgou o pedido improcedente. João interpôs apelação. O
autor não precisará recolher as custas porque já lhe foi deferida justiça gratuita (e isso ainda está valendo).
No recurso proposto, João não necessita pedir novamente o benefício. Imaginemos que o Tribunal
condene Pedro a pagar a indenização. No momento do cumprimento de sentença (fase de execução), João
continuará tendo direito à justiça gratuita mesmo que não faça novo pedido nesse sentido.
Ação rescisória
A duração da eficácia da concessão da justiça gratuita é tão ampla que o STJ afirmou que, mesmo em caso
de ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, a parte terá direito ao benefício, ainda que
sem novo pedido.
No exemplo acima, imaginemos que o pedido de indenização formulado por João tenha sido julgado
improcedente em todas as instâncias, tendo transitado em julgado. Ao despachar a petição inicial, logo no
começo do processo, o juiz havia deferido a justiça gratuita. Se João quiser agora propor uma ação
rescisória, ele, em tese, não precisa formular novo pedido de justiça gratuita, uma vez que esse benefício
ainda estaria produzindo efeitos.
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Fundamento
O fundamento legal está no art. 9º da Lei n. 1.060/50 (que não foi revogado pelo CPC-2015):
Art. 9º Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do
litígio, em todas as instâncias.
Assim, desde que adequadamente formulado o pedido e uma vez concedida, a assistência judiciária
gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos
assegurados no art. 9º da Lei n. 1.060/50.
Além dessa previsão legal, essa interpretação é a mais consentânea com os princípios constitucionais da
inafastabilidade da tutela jurisdicional e do processo justo, com garantia constitucional de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita ao necessitado (art. 5º, XXXV, LIV e LXXIV, da CF/88).
Tudo bem. Não é necessário pedir novamente o benefício da justiça gratuita. No entanto, no momento
da prática desses novos atos processuais será necessário informar ao Tribunal na petição que já foi
deferido o benefício da justiça gratuita?
NÃO. Não será obrigatório informar isso na petição. Assim, para o processamento do recurso, da execução
etc. não se faz necessário que o beneficiário faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior
deferimento da assistência judiciária gratuita. Mesmo sem isso, o recurso, a execução etc. deverá ser
conhecido e processado, desde que haja nos autos prova de que o benefício já foi deferido antes.
Apesar de não ser obrigatório, na prática, o ideal (recomendável) seria informar. No entanto, caso não
informe, não tem problema porque basta que constem dos autos o comprovante de que já litiga na
condição de beneficiário da justiça gratuita (original ou cópia da decisão que concedeu).
Uma última pergunta: depois de o benefício da justiça gratuita ter sido concedido pelo juiz, é possível
que ele seja revogado caso a condição econômica do beneficiário tenha melhorado?
SIM. Conforme vimos acima, o benefício concedido poderá ser expressamente revogado se ficar
comprovado que houve mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Isso porque a decisão
que concede a gratuidade está condicionada à cláusula rebus sic standibus, primando pela precariedade e
não gerando preclusão pro judicato (preclusão para o juiz).

RECURSOS
(Im)possibilidade de prorrogação do termo inicial do prazo recursal
diante do encerramento prematuro do expediente forense
Importante!!!
Se o dia do vencimento do prazo do recurso cair em uma data na qual o expediente forense foi
encerrado mais cedo que o normal, haverá prorrogação para o dia subsequente?
 CPC-1973: SIM
 CPC-2015: SIM
Se o dia do início do prazo do recurso cair em uma data na qual o expediente forense foi
encerrado mais cedo que o normal, haverá prorrogação do início para o dia subsequente?
 CPC-1973: NÃO
 CPC-2015: SIM

Informativo 557-STJ (05 a 18/03/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 29

Para o CPC-1973, a prorrogação em razão do encerramento prematuro do expediente forense
aplica-se tão somente em relação ao dies ad quem (dia do vencimento) do prazo recursal, não
se aplicando para o dies a quo (dia de início).
STJ. Corte Especial. EAREsp 185.695-PB, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 4/2/2015 (Info 557).
SITUAÇÃO 1
João foi intimado da sentença no dia 01/02. Ele quer interpor apelação (cujo prazo é de 15 dias).
Isso significa que seu prazo para recorrer começou a correr no dia 02/02 e terminaria no dia 16/02.
Ocorre que, no dia 16/02, o Tribunal, que fecha normalmente às 18h, teve seu expediente encerrado mais
cedo (às 17h) por conta de uma solenidade.
O prazo para o recurso terminou no dia 16/02?
NÃO. O CPC-1973 determina que se considera prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair
em feriado ou em dia em que o expediente forense for encerrado antes da hora normal (art. 184, § 1º, II).
Assim, como no dia 16/02 o expediente forense encerrou-se antes da hora normal, o prazo final para o
recurso passou a ser o dia 17/02.
Essa regra acima exposta na situação 1 permanece a mesma com o CPC-2015?
SIM. O CPC-2015 prevê que o dia do vencimento do prazo será protraído (adiado) para o primeiro dia útil
seguinte se coincidir com dia em que o expediente forense for encerrado antes da hora normal (art. 224, § 1º).
SITUAÇÃO 2
João foi intimado da sentença no dia 01/02. Ele quer interpor apelação (cujo prazo é de 15 dias).
Isso significa que seu prazo para recorrer começaria a correr no dia 02/02 e terminaria no dia 16/02.
Ocorre que no dia 02/02, o Tribunal, que fecha normalmente às 18h, teve seu expediente encerrado mais
cedo (às 17h) por conta de uma solenidade.
Pelas regras do CPC-1973, pode-se dizer que o prazo de início da contagem foi adiado para o dia 03/02,
em virtude de no dia 02/02 o expediente ter terminado mais cedo? Em outras palavras, a contagem, que
deveria começar no dia 02/02, foi postergada para o dia 03/02?
NÃO. O disposto no art. 184, § 1º, II, do CPC-1973 somente se aplica quando a data final do prazo (dia de
vencimento do prazo – dies ad quem) cair em um dia no qual o expediente forense terminar mais cedo.
O art. 184, § 1º, II, do CPC-1973 não se aplica para os casos em que a data inicial do prazo (dies a quo) cair
em um dia no qual o expediente forense terminar mais cedo.
Em outras palavras, para o CPC-1973, mesmo que o prazo tenha começado a correr em um dia no qual o
expediente forense terminou mais cedo, ainda assim esse dia entrará na contagem do prazo
normalmente.
Desse modo, a prorrogação em razão do encerramento prematuro do expediente forense aplica-se tão
somente em relação ao dies ad quem (dia do vencimento) do prazo recursal, não se aplicando para o dies a
quo (dia de início).
Essa regra acima exposta na situação 2 permanece a mesma com o CPC-2015?
NÃO. O CPC-2015 prevê expressamente que o dia do começo do prazo será protraído (adiado) para o
primeiro dia útil seguinte se coincidir com dia em que o expediente forense for encerrado antes da hora
normal (art. 224, § 1º).
Em outras palavras, o CPC-2015 estendeu a regra do dia do vencimento para o dia de início.
Resumindo: a prorrogação em razão do encerramento prematuro do expediente forense aplica-se tão
somente para o dia do vencimento do prazo recursal ou pode ser também aplicado para o dia de início?
 CPC-1973: só para o dia do vencimento.
 CPC-2015: tanto para o dia do vencimento como para o dia do início.
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COISA JULGADA
Conflito de sentenças transitadas em julgado
Caso haja duas sentenças transitadas em julgado envolvendo as mesmas partes, mesma causa
de pedir e mesmo pedido, qual delas deverá prevalecer?
A primeira. A segunda sentença é inexistente, porque foi proferida numa demanda em que o autor
era carente de ação (por falta de interesse jurídico). Além disso, a segunda sentença foi proferida
em afronta a um pressuposto processual negativo (ou extrínseco), que é a coisa julgada.
Qual é o instrumento cabível para alegar o vício que macula essa segunda sentença?
A partir do momento em que se entende que a segunda sentença é inexistente, não há
necessidade de ação rescisória, podendo-se obter a declaração de inexistência perante o
próprio juízo de origem, por meio de ação ou objeção, esteja ou não transcorrido o prazo
decadencial da rescisória. Vale ressaltar, no entanto, que o lesado poderá perfeitamente alegar
o vício por meio de rescisória.
No caso concreto, o STJ admitiu que esse vício fosse arguido por meio de exceção de préexecutividade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.354.225-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/2/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ajuizou ação de cobrança contra a empresa “XYZ”, tendo o pedido sido julgado improcedente,
decisão que transitou em julgado.
Alguns anos depois, João ajuizou novamente a mesma ação de cobrança contra a empresa e, por
desorganização desta, não se percebeu que já havia coisa julgada em favor da ré. O processo seguiu
normalmente seu curso e o pedido foi julgado procedente, tendo transitado em julgado.
Repare, portanto, que temos duas ações, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido,
ambas transitadas em julgado e com decisões diferentes, a primeira improcedente, a segunda procedente.
João ingressou com pedido de cumprimento de sentença em relação ao segundo processo (no qual ele
ganhou).
Quando a empresa foi intimada, um advogado antigo da empresa lembrou do primeiro processo e avisou o
novo escritório de advocacia que estava cuidando do caso. A empresa executada apresentou, então, uma
exceção de pré-executividade alegando que a segunda sentença seria nula por ter violado a coisa julgada.
Caso haja duas sentenças transitadas em julgado envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir
e mesmo pedido, qual delas deverá prevalecer?
Esse é um tema de grande relevância e polêmica na doutrina, sendo possível encontrar posições
antagônicas de renomados nomes do processo civil. Confira:
Deverá prevalecer a 1ª coisa julgada
Deverá prevalecer a 2ª coisa julgada
Arruda Alvim, Nelson Nery Jr. e Rosa Nery, Araken Pontes de Miranda, Vicente Greco Filho, Barbosa
de Assis, Teresa Wambier, Sérgio Gabriel Porto, Moreira, Cândido Rangel Dinamarco.
Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Os que sustentam essa posição defendem que a
segunda sentença deverá prevalecer até que seja
desconstituída por meio de ação rescisória.
Passado o prazo, não há mais jeito.
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Qual das duas posições foi acolhida pelo STJ? Qual coisa julgada deverá prevalecer?
A primeira. Para a 3ª Turma do STJ, a segunda sentença é inexistente, porque foi proferida numa demanda
em que o autor era carente de ação (por falta de interesse jurídico).
A coisa julgada também é um pressuposto processual negativo (ou extrínseco), de forma que a segunda
ação foi proposta em afronta a esse pressuposto, o que também conduz à inexistência da segunda
sentença.
Para que a segunda sentença seja desconstituída, é necessário ação rescisória? Esse vício deverá ser
alegado no prazo máximo de 2 anos contados da segunda coisa julgada?
NÃO. Ela não precisa ser afastada por rescisória nem se submete a esse prazo. Podemos mencionar dois
argumentos para se chegar a essa conclusão:
1ª) essa segunda sentença é inexistente (é um nada no mundo jurídico). Logo, não é necessária uma ação
ação rescisória para reconhecer a inexistência.
2º) ainda que se considere que essa segunda sentença tem existência jurídica, mesmo assim não seria
preciso ação rescisória porque o defeito que recai sobre ela (violação da coisa julgada) é considerado um
vício transrescisório. Vício transrescisório é aquele que, por ser tão grave, permite a sua invalidação
mesmo após o prazo bienal da ação rescisória. Logo, o vício transrescisório não tem um prazo máximo
para ser alegado. Ex: é o caso de um processo que foi julgado sem a participação de litisconsorte
necessário (STJ. REsp 445.664/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/08/2010). A violação da coisa
julgada é reputada como vício transrecisório por trazer em si as máculas da inconstitucionalidade e da
ausência de boa-fé.
Qual é o instrumento cabível para alegar o vício que macula essa segunda sentença?
Segundo decidiu o STJ, a partir do momento em que se entende que a segunda sentença é inexistente, não
há necessidade de ação rescisória, podendo-se obter a declaração de inexistência perante o próprio juízo
de origem, por meio de ação ou objeção, esteja ou não transcorrido o prazo decadencial da rescisória.
Vale ressaltar, no entanto, que o lesado poderá perfeitamente alegar o vício por meio de rescisória.
Em suma, voltando ao caso concreto, o STJ decidiu que:
É possível acolher alegação de coisa julgada formulada em sede de exceção de pré-executividade caso se
verifique, na fase de execução, que o comando da sentença exequenda transitada em julgado conflita com
o comando de outra sentença, anteriormente transitada em julgado, proferida em idêntica demanda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Cumprimento de sentença de improcedência de pedido declaratório
No caso em que, em ação declaratória de nulidade de notas promissórias, a sentença, ao
reconhecer subsistente a obrigação cambial entre as partes, atestando a existência de
obrigação líquida, certa e exigível, defina a improcedência da ação, o réu poderá pleitear o
cumprimento dessa sentença, independentemente de ter sido formalizado pedido de
satisfação do crédito na contestação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.481.117-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João tomou dinheiro emprestado de Pedro e, como garantia da dívida, emitiu uma nota promissória em
favor deste último comprometendo-se a pagar R$ 50 mil.
Passadas algumas semanas, João ajuizou, contra Pedro, ação de anulação da nota promissória emitida.
O pedido foi julgado improcedente e, na sentença, o juiz declarou que a obrigação cambial expressa no
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título e existente entre os litigantes era válida, decisão que transitou em julgado.
Pedro ingressou, então, com pedido de cumprimento de sentença. Em outras palavras, ele disse que na
sentença ficou reconhecido que ele tem direito ao crédito e, por isso, pediu a execução dessa sentença.
Pedro poderia fazer isso?
SIM. No caso em que, em ação declaratória de nulidade de notas promissórias, a sentença, ao reconhecer
subsistente a obrigação cambial entre as partes, atestando a existência de obrigação líquida, certa e
exigível, defina a improcedência da ação, o réu poderá pleitear o cumprimento dessa sentença,
independentemente de ter sido formalizado pedido de satisfação do crédito na contestação.
O fundamento para o pedido está no art. 475-N, I, do CPC 1973 (art. 515, I, do CPC 2015):
Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer,
entregar coisa ou pagar quantia;
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos
neste Título:
I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia,
de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;
Assim, as sentenças que, mesmo não qualificadas como condenatórias, ao declararem um direito, atestem
de forma exauriente a existência de obrigação certa, líquida e exigível, serão dotadas de força executiva.
Esse dispositivo legal aplica-se também às sentenças declaratórias que, julgando improcedente o pedido
do autor da demanda, reconhecem a existência de obrigação desse em relação ao réu da ação
declaratória, independentemente de constar pedido de satisfação de crédito na contestação.
Desse modo, o réu (Pedro) possui legitimidade para o pedido de cumprimento de sentença.

DIREITO PENAL
CRIMES CONTRA A HONRA
Possibilidade da prática de calúnia, difamação e injúria por meio da divulgação de uma única carta
É possível que se impute, de forma concomitante, a prática dos crimes de calúnia, de
difamação e de injúria ao agente que divulga, em uma única carta, dizeres aptos a configurar
os referidos delitos, sobretudo no caso em que os trechos utilizados para caracterizar o crime
de calúnia forem diversos dos empregados para demonstrar a prática do crime de difamação.
Ex: João, síndico do prédio, brigou com Pedro em virtude de desavenças quanto à prestação de
contas. Pedro escreveu, então, uma carta, distribuída a todos os demais condôminos, na qual
dizia que João, no mês de 09/2014, desviou R$ 10 mil da conta do condomínio em proveito
próprio (calúnia); que, no dia da assembleia ocorrida em 22/10/2014, estava tão bêbado que
não conseguia parar em pé (difamação) e que ele era um gordo, feioso e burro (injúria).
STJ. 5ª Turma. RHC 41.527-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, síndico do prédio, brigou com Pedro em virtude de desavenças quanto à prestação de contas.
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Pedro escreveu, então, uma carta, distribuída a todos os demais condôminos, na qual dizia que João:
 no mês de 09/2014, desviou R$ 10 mil da conta do condomínio em proveito próprio (calúnia);
 que, no dia da assembleia ocorrida em 22/10/2014, estava tão bêbado que não conseguia parar em pé
(difamação); e
 que ele era um gordo, feioso e burro (injúria).
João, por intermédio de advogado, ajuizou ação penal privada (queixa-crime) contra Pedro, imputando-lhe
os delitos de calúnia (art. 139), difamação (art. 140) e injúria (art. 141 do CP).
Em sua defesa, Pedro alegou que João, ao imputar-lhe três crimes por conta de um mesmo fato (uma
mesma carta) estaria incorrendo em bis in idem e que a acusação de calúnia, por ser mais grave, deveria
absorver as demais.
A tese do querelado (Pedro) está correta?
NÃO. É possível que se impute, de forma concomitante, a prática dos crimes de calúnia, de difamação e de
injúria ao agente que divulga, em uma única carta, dizeres aptos a configurar os referidos delitos,
sobretudo no caso em que os trechos utilizados para caracterizar o crime de calúnia forem diversos dos
empregados para demonstrar a prática do crime de difamação.
A situação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos arts.
138, 139 e 140 do CP tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar, de antemão, que o
primeiro absorveria os demais.
Ademais, constatado que diferentes afirmações constantes da missiva atribuída ao réu foram utilizadas
para caracterizar os crimes de calúnia e de difamação, não se pode afirmar que teria havido dupla
persecução pelos mesmos fatos. De mais a mais, ainda que os dizeres também sejam considerados para
fins de evidenciar o cometimento de injúria, o certo é que essa infração penal, por tutelar bem jurídico
diverso daquele protegido na calúnia e na difamação, a princípio, não pode ser por elas absorvido.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
MOTIVAÇÃO
Limites à fundamentação per relationem
É nulo o acórdão que se limita a ratificar a sentença e a adotar o parecer ministerial, sem
sequer transcrevê-los, deixando de afastar as teses defensivas ou de apresentar fundamento
próprio. Isso porque, nessa hipótese, está caracterizada a nulidade absoluta do acórdão por
falta de fundamentação.
A jurisprudência admite a chamada fundamentação per relationem, mas desde que o julgado faça
referência concreta às peças que pretende encampar, transcrevendo delas partes que julgar
interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasa a conclusão a que se quer chegar.
STJ. 6ª Turma. HC 214.049-SP, Rel. originário Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 5/2/2015 (Info 557).
Quando o Tribunal julga um recurso (seja ele criminal ou cível), o Relator, em seu voto, pode
fundamentar a decisão tomada apenas reproduzindo as razões invocadas por uma das partes ou pelo
Ministério Público? Ainda nessa mesma linha, pode o Tribunal manter a decisão de 1ª instância
mencionando apenas as mesmas razões expostas pelo juiz?
SIM. É a posição majoritária no STJ.
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Vamos explicar mais a questão com um exemplo:
O Ministério Público ingressa com uma ação contra o réu (ação penal ou ACP, tanto faz), que é condenado
pelo juiz em 1ª instância. O réu interpõe recurso de apelação, apresentando suas razões recursais. O MP,
por sua vez, apresenta suas contrarrazões recursais. A apelação é encaminhada para que o Tribunal decida
o recurso. O Tribunal mantém a condenação, mas na fundamentação da decisão do recurso, limita-se a
transcrever trechos das contrarrazões do Ministério Público, sem agregar nenhum argumento novo.
Essa fundamentação feita pelo Tribunal é válida (atende ao art. 93, IX, da CF/88)?
Há duas correntes sobre o tema:
1ª Não é válida
A pura e simples transcrição das razões e
contrarrazões de apelação com a opção por uma
delas, sem mais nem menos, não serve de
fundamentação.

2ª SIM (É VÁLIDA)
Inexiste óbice a que o julgador, ao proferir sua
decisão, acolha os argumentos de uma das partes
ou de outros julgados, adotando fundamentação
que lhe pareceu adequada. O que importa em
nulidade
é
a
absoluta
ausência
de
fundamentação.

A mera repetição da decisão atacada, além de
desrespeitar o art. 93, IX, da CF, causa prejuízo
para a garantia do duplo grau de jurisdição, na
exata medida em que não conduz à substancial
revisão judicial da primitiva decisão, mas tão
somente à cômoda reiteração.

A adoção dos fundamentos da sentença de 1ª
instância ou das alegações de uma das partes
como razões de decidir, embora não seja uma
prática recomendável, não traduz, por si só,
afronta ao art. 93, IX, da CF/88.

O STJ adotou essa 2ª corrente. Em resumo, a Corte Especial do STJ decidiu que a reprodução dos
fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo de outras decisões
proferidas nos autos da demanda (ex: sentença de 1ª instância) atende ao art. 93, IX, da CF/88. A Corte
entendeu que a encampação literal de razões emprestadas não é a melhor forma de decidir uma
controvérsia, mas que tal prática, entretanto, não chega a macular a validade da decisão. O que não se
admite é a ausência de fundamentação (STJ. Corte Especial. EREsp 1.021.851-SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
julgado em 28/6/2012).
O STF adota o mesmo entendimento. Confira:
Não viola o art. 93, IX da Constituição Federal o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeiro grau como razão de decidir.
(HC 98814, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009)
O entendimento esposado na decisão do Superior Tribunal está em perfeita consonância com o
posicionamento desta Suprema Corte, no sentido de que a adoção dos fundamentos da sentença de 1º
grau pelo julgado de Segunda Instância como razões de decidir, por si só, não caracteriza ausência de
fundamentação, desde que as razões adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa, sem
que tanto configure violação da regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
(HC 94384, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/03/2010)
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM
A motivação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente
ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo é chamada pela doutrina e jurisprudência de
motivação ou fundamentação per relationem ou aliunde. Também é denominada de motivação
referenciada, por referência ou por remissão. Veja:
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(...) MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE
MOTIVAÇÃO. (...) Esta Corte já firmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou
por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não configura negativa
de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os
fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da
denúncia.
(AI 738982 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012)
Vale ressaltar que, apesar da decisão ter sido proferida pela Corte Especial do STJ em sede de embargos de
divergência, a 6ª Turma do STJ ainda se mantém um pouco reticente.
Caso concreto julgado pela 6ª Turma do STJ:
O juiz condenou o réu. A defesa apelou. No julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça manteve a
condenação com o seguinte acórdão:
“Os fundamentos da r. sentença, não abalados pelas razões recursais, ficam aqui expressamente
ratificados, adotados e incorporados. Também, aprova-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
cujos bem deduzidos motivos passam a integrar o presente acórdão.
A reincidência está comprovada pela certidão de fls. 127.
Pelo exposto, nega-se provimento à apelação.”
A 6ª Turma do STJ entendeu que esse acórdão foi nulo por ausência total de fundamentação, já que se
limitou a ratificar a sentença e a adotar o parecer ministerial, sem sequer transcrevê-los, deixando de
afastar as teses defensivas ou de apresentar fundamento próprio.
Vale ressaltar, no entanto, que a Ministra Relatora deixou expresso que a jurisprudência admite a
chamada fundamentação per relationem, mas desde que o julgado faça referência concreta às peças que
pretende encampar, transcrevendo delas partes que julgar interessantes para legitimar o raciocínio lógico
que embasa a conclusão a que se quer chegar.
Desse modo, pode-se continuar dizendo que a jurisprudência admite a fundamentação per relationem. No
caso concreto, contudo, o STJ entendeu que não houve qualquer fundamentação, já que o Tribunal nem
sequer transcreveu as razões da sentença.

BUSCA E APREENSÃO
Encontro fortuito de provas no cumprimento de
mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia
É lícita a apreensão, em escritório de advocacia, de drogas e de arma de fogo, em tese
pertencentes a advogado, na hipótese em que outro advogado tenha presenciado o
cumprimento da diligência por solicitação dos policiais, ainda que o mandado de busca e
apreensão tenha sido expedido para apreender arma de fogo supostamente pertencente a
estagiário do escritório – e não ao advogado – e mesmo que no referido mandado não haja
expressa indicação de representante da OAB local para o acompanhamento da diligência.
STJ. 5ª Turma. RHC 39.412-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, estagiário de Direito, estava sendo investigado por supostamente comprar e vender armas.
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Segundo informação obtida pela Polícia, João manteria uma pistola com numeração raspada em seu local
de trabalho, que era um escritório de advocacia localizado no centro da cidade.
A pedido da autoridade policial, o juiz expediu mandado de busca e apreensão para localizar a suposta
arma no referido escritório, sendo João o alvo da investigação.
No mandado de busca e apreensão, o magistrado não fez constar nenhuma recomendação no sentido de
que a diligência deveria ser acompanhada por um advogado. No entanto, o Delegado de Polícia sabia que
existia uma determinação nesse sentido no Estatuto da OAB e convocou um advogado que estava
passando pelo local para participar da diligência, observando o trabalho dos policiais.
Os policiais não acharam a suposta pistola que pertenceria a João, mas encontraram um revólver .38, sem
autorização para posse/porte, e 1kg de maconha no armário do Dr. Pedro, advogado dono do escritório.
Dr. Pedro foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
Habeas corpus
Dr. Pedro impetrou, então, um habeas corpus contra sua prisão alegando, em síntese, o seguinte:
a) o mandado de busca e apreensão, além de ser genérico, não era dirigido a ele, mas sim a um estagiário
do escritório de advocacia. Logo, os policiais envolvidos na diligência extrapolaram os limites do mandado
de busca e apreensão;
b) a diligência não foi acompanhada por representante da OAB, mas sim, casualmente, por um advogado que
passava por lá, tendo sido descumprida a regra do § 6º, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB):
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho,
de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da
advocacia;
(...)
§ 6º Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade
judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste
artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a
ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos
documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos
demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.
A tese defendida no habeas corpus foi acolhida pelo STJ? A apreensão da arma e da droga foi ilegal?
NÃO. O STJ entendeu que a apreensão foi lícita.
Policiais não agiram com excesso
No caso concreto, os policiais estavam legitimamente autorizados a ingressar no escritório de advocacia
por meio de mandado regularmente expedido, e a determinação de busca e apreensão se deu para o
endereço profissional do investigado e não para uma sala ou mesa específica.
Apesar de o mandado de busca e apreensão ter sido expedido para apuração de crime praticado pelo
estagiário do escritório, verificou-se, coincidentemente, no cumprimento da medida, a ocorrência
flagrancial de dois outros crimes que possuem natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai
no tempo.
Contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ter visto os
crimes, para solicitar, a posteriori, um mandado específico de busca e apreensão para o escritório do
advogado. Essa medida contrariaria o art. 301 do CPP, que diz:
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito.
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Desse modo, não houve excesso por parte dos policiais envolvidos na busca e apreensão, uma vez que a
busca em todo o escritório era necessária, haja vista que a arma de fogo pertencente ao estagiário poderia
estar escondida em qualquer lugar do recinto, o que justifica a procura em todo o ambiente, e não apenas
nos locais, em princípio de exercício da função de estagiário.
A localização do revólver e da droga, que não estavam sendo inicialmente procurados, enquadra-se
naquilo que a doutrina denomina de “encontro fortuito de provas”.
A finalidade do art. 7º, II e § 6º do Estatuto da OAB foi atendida
A finalidade do inciso II e do § 6º do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 é a de garantir o sigilo da profissão,
respeitando-se as informações privilegiadas que os advogados recebem de seus clientes, em homenagem
ao princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/88.
Mesmo não havendo determinação no mandado para que um representante da OAB acompanhasse o seu
cumprimento, os policiais, de forma correta, solicitaram que um advogado estivesse presente e fiscalizasse
a execução do mandado de busca e apreensão no escritório. Sendo assim, aplicando-se o princípio da
instrumentalidade das formas, a finalidade da norma foi atingida, não havendo que se falar em nulidade,
mas sim, se muito, em mera irregularidade.

SENTENÇA
Réu denunciado por delito na forma consumada e posteriormente condenado na forma tentada
Réu denunciado por crime doloso e posteriormente condenado por delito culposo
Situação 1:
O réu foi denunciado por estupro consumado, tendo o MP reafirmado essa tipificação nos
memoriais (“alegações finais”). O juiz poderá condenar o acusado por estupro tentado mesmo
que não haja aditamento da denúncia na forma do art. 384 do CPP?
O réu denunciado por crime na forma consumada pode ser condenado em sua forma tentada,
mesmo que não tenha havido aditamento à denúncia. A tentativa não é uma figura autônoma,
pois a vontade contrária ao direito existente na tentativa é igual à do delito consumado. O
delito pleno (consumado) e a tentativa não são duas diferentes modalidades de crime, mas
somente uma diferente manifestação de um único delito.
STJ. 6ª Turma. HC 297.551-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/3/2015 (Info 557).
Situação 2:
O réu foi denunciado pelo crime “X”, na forma dolosa, tendo o MP reafirmado essa tipificação nos
memoriais (“alegações finais”). Vale ressaltar que nem na denúncia nem em qualquer outra
peça processual, o MP falou em negligência, imprudência ou imperícia. O juiz poderá condenar o
acusado pelo crime “X”, na forma culposa, mesmo que não haja aditamento da denúncia na
forma do art. 384 do CPP?
Quando na denúncia não houver descrição sequer implícita de circunstância elementar da
modalidade culposa do tipo penal, o magistrado, ao proferir a sentença, não pode
desclassificar a conduta dolosa do agente (assim descrita na denúncia) para a forma culposa
do crime, sem a observância do regramento previsto no art. 384, caput, do CPP.
A prova a ser produzida pela defesa, no decorrer da instrução criminal, para comprovar a
ausência do elemento subjetivo do injusto culposo ou doloso, é diversa. Em outras palavras, a
prova que o réu tem que produzir para provar que não agiu com negligência, imprudência ou
imperícia é diferente da prova que deverá produzir para demonstrar que não agiu com dolo
(vontade livre e consciente). Assim, se a denúncia não descreve sequer implicitamente o tipo
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culposo, a desclassificação da conduta dolosa para a culposa, ainda que represente aparente
benefício à defesa, em razão de imposição de pena mais branda, deve observar a regra inserta
no art. 384, caput, do CPP a fim de possibilitar a ampla defesa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.388.440-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 5/3/2015 (Info 557).
SITUAÇÃO 1
O réu foi denunciado por estupro consumado, tendo o MP reafirmado essa tipificação nos memoriais
(“alegações finais”). O juiz poderá condenar o acusado por estupro tentado mesmo que não haja
aditamento da denúncia na forma do art. 384 do CPP?
SIM. O réu denunciado por crime na forma consumada pode ser condenado em sua forma tentada,
mesmo que não tenha havido aditamento à denúncia.
A tentativa não é uma figura autônoma, pois a vontade contrária ao direito existente na tentativa é igual à
do delito consumado. O delito pleno (consumado) e a tentativa não são duas diferentes modalidades de
crime, mas somente uma diferente manifestação de um único delito.
Vale lembrar que o réu se defende do fato descrito na denúncia (e não da capitulação jurídica), de forma
que essa mudança no momento da sentença em nada lhe prejudica.
Assim, não há nulidade por ofensa ao art. 384 do CPP quando o magistrado limita-se a dar definição
jurídica diversa (crime tentado) da que constou na denúncia (crime consumado), inclusive porque aplicará
pena menos grave.
STJ. 6ª Turma. HC 297.551-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/3/2015 (Info 557).
SITUAÇÃO 2
O réu foi denunciado pelo crime “X”, na forma dolosa, tendo o MP reafirmado essa tipificação nos
memoriais (“alegações finais”). Vale ressaltar que nem na denúncia nem em qualquer outra peça
processual, o MP falou em negligência, imprudência ou imperícia. O juiz poderá condenar o acusado pelo
crime “X”, na forma culposa, mesmo que não haja aditamento da denúncia na forma do art. 384 do CPP?
NÃO. Quando na denúncia não houver descrição sequer implícita de circunstância elementar da
modalidade culposa do tipo penal, o magistrado, ao proferir a sentença, não pode desclassificar a conduta
dolosa do agente (assim descrita na denúncia) para a forma culposa do crime, sem a observância do
regramento previsto no art. 384, caput, do CPP.
Com efeito, o dolo direto é a vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita no tipo penal. A
culpa, por sua vez, decorre da violação ao dever objetivo de cuidado, causadora de perigo concreto ao
bem jurídico tutelado.
A prova a ser produzida pela defesa, no decorrer da instrução criminal, para comprovar a ausência do
elemento subjetivo do injusto culposo ou doloso, é diversa. Em outras palavras, a prova que o réu tem que
produzir para provar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia é diferente da prova que
deverá produzir para demonstrar que não agiu com dolo (vontade livre e consciente).
Assim, se a denúncia não descreve sequer implicitamente o tipo culposo, a desclassificação da conduta
dolosa para a culposa, ainda que represente aparente benefício à defesa, em razão de imposição de pena
mais branda, deve observar a regra inserta no art. 384, caput, do CPP a fim de possibilitar a ampla defesa.
Confira o que diz a doutrina sobre o tema:
“Na verdade, o que faz com que uma imputação por ato doloso dê origem a uma sentença por delito culposo é
a descoberta de novos fatos que indicam que o agente não teve consciência e vontade do resultado, mas, sim,
que sua maneira de agir representou uma violação do dever de cuidado a todos imposto.
Assim, não se pode admitir alteração do elemento subjetivo do delito sem que ocorra uma alteração da
imputação, com a possibilidade de reação defensiva. Embora o elemento subjetivo, em si, não integre o
fato processual, somente a alteração dos fatos lançados no processo é que permitirá concluir pela
alteração do elemento subjetivo.” (BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. 3. ed. São
Paulo: RT, 2013, p. 225).
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HABEAS CORPUS
Intervenção de terceiros em habeas corpus
Admite-se a intervenção de terceiros no processo de habeas corpus?
• Regra: NÃO.
• Exceção: em habeas corpus oriundo de ação penal privada, admite-se a intervenção do
querelante no julgamento do HC, uma vez que ele tem interesse jurídico na decisão.
STJ. 5ª Turma. RHC 41.527-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Admite-se a intervenção de terceiros no processo de habeas corpus?
 Regra: NÃO.
 Exceção: em habeas corpus oriundo de ação penal privada, admite-se a intervenção do querelante no
julgamento do HC, uma vez que ele tem interesse jurídico na decisão.

HABEAS CORPUS
Possibilidade de habeas corpus mesmo que o paciente
tenha aceitado suspensão condicional do processo
O fato de o denunciado ter aceitado a proposta de suspensão condicional do processo
formulada pelo Ministério Público (art. 89 da Lei 9.099/1995) não constitui empecilho para
que seja proposto e julgado habeas corpus em seu favor, no qual se pede o trancamento da
ação penal. Isso porque o réu que está cumprindo suspensão condicional do processo fica em
liberdade, mas ao mesmo tempo terá que cumprir determinadas condições impostas pela lei e
pelo juiz e, se desrespeitá-las, o curso do processo penal retomará. Logo, ele tem legitimidade
e interesse de ver o HC ser julgado para extinguir de vez o processo.
STJ. 5ª Turma. RHC 41.527-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Suspensão condicional do processo é:
 um instituto despenalizador
 oferecido pelo MP ou querelante ao acusado
 que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano
 e que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
 desde que presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77
do Código Penal).
Previsão legal
A suspensão condicional do processo está prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95. No entanto, vale ressaltar
que não se aplica apenas aos processos do juizado especial (infrações de menor potencial ofensivo), mas
sim em todos aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, podendo, portanto, a pena máxima
ser superior a 2 anos.
Período de prova
Caso o acusado aceite a proposta, o processo ficará suspenso, pelo prazo de 2 a 4 anos (período de prova),
desde que ele aceite cumprir determinadas condições impostas pela lei e a outras que podem ser fixadas
pelo juízo.
Período de prova é, portanto, o prazo no qual o processo ficará suspenso, devendo o acusado cumprir as
condições impostas neste lapso temporal. O período de prova é estabelecido na proposta de suspensão e
varia de 2 até 4 anos.
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Imagine agora a seguinte situação:
João foi denunciado pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do CP). Como a pena mínima
deste delito é igual a 1 ano, o MP, na denúncia, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo.
O juiz recebeu a denúncia, designou audiência e, neste ato, o denunciado, acompanhado de seu advogado,
aceitou a proposta pelo período de prova de 2 anos.
Saindo da audiência, o advogado preparou um habeas corpus e no dia seguinte deu entrada no Tribunal
pedindo que fosse reconhecido que a conduta praticada por João não configurava descaminho e que a
ação penal deveria ser imediatamente trancada por ausência de justa causa.
O advogado poderia fazer isso? É cabível habeas corpus em favor de um réu que aceitou e está
cumprindo suspensão condicional do processo?
SIM. A jurisprudência entende que o fato de o denunciado ter aceitado a proposta de suspensão
condicional do processo formulada pelo Ministério Público (art. 89 da Lei n. 9.099/1995) não constitui
empecilho para que seja proposto e julgado habeas corpus em seu favor, no qual se pede o trancamento
da ação penal. Isso porque o réu que está cumprindo suspensão condicional do processo fica em
liberdade, mas ao mesmo tempo terá que cumprir determinadas condições impostas pela lei e pelo juiz e,
se desrespeitá-las, o curso do processo penal retomará. Logo, ele tem legitimidade e interesse de ver o HC
ser julgado para extinguir de vez o processo.
Essa é a opinião também da doutrina majoritária:
“Habeas corpus e suspensão condicional do processo: inexiste qualquer incompatibilidade para o ingresso
de habeas corpus contra processo suspenso em razão do benefício previsto no art. 89 desta Lei. O
denunciado pode aceitar a suspensão condicional do processo por reputar mais favorável naquele
momento, mas resolver discutir fatores relevantes, como a materialidade do delito, em habeas corpus. Se
este for concedido, tranca-se a ação, finalizando, de imediato, a suspensão condicional do processo, que
não deixa de ser um gravame ao benefíciário, pois há regras a respeitar.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis
Penais e Processuais Comentadas. 5ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 819).

DIREITO TRIBUTÁRIO
IPI
Impossibilidade de incidir IPI na importação de veículo para uso próprio
Importante!!!
Imagine que João, rico advogado, decide importar, por conta própria, uma Ferrari para utilizar
durante os finais de semana de lazer. Quando o veículo chegar ao Brasil e for ser realizado o
desembaraço aduaneiro, João será obrigado a pagar o IPI, nos termos do art. 46, I, do CTN?
NÃO. Não incide IPI no desembaraço aduaneiro de veículo importado por consumidor para uso
próprio. Isso porque o fato gerador da incidência do tributo é o exercício de atividade
mercantil ou assemelhada, quadro no qual não se encaixa o consumidor final que importa o
veículo para uso próprio e não para fins comerciais. Além disso, se incidisse o IPI haveria
violação ao princípio da não cumulatividade já que o importador (consumidor final) não teria
como abater o imposto na operação posterior, considerando que ele vai ficar com o carro.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.396.488-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/2/2015 (recurso
repetitivo) (Info 557).
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IPI
IPI é a sigla para Imposto sobre Produtos Industrializados.
Trata-se de um tributo federal, que incide sobre a produção e a circulação de produtos industrializados.
O IPI foi instituído por meio da Lei nº 4.502/64.
Fato gerador do IPI
Segundo o art. 46 do CTN, o IPI possui três fatos geradores:
I — o desembaraço aduaneiro do produto industrializado, quando de procedência estrangeira;
II — a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial;
III — a arrematação do produto industrializado, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Repare no inciso I porque muitos estudantes desconhecem a existência desse fato gerador. Pelo fato de o
IPI ter o nome de imposto sobre produtos industrializados, não se imagina que ele também incide no caso
de importação (desembaraço aduaneiro) de produtos industrializados.
Imagine que João, rico advogado, decide importar da Itália, por conta própria, uma Ferrari para utilizar
durante os finais de semana de lazer. Quando o veículo chegar ao Brasil e for ser realizado o
desembaraço aduaneiro, João será obrigado a pagar o IPI, nos termos do art. 46, I, do CTN?
NÃO. Não incide IPI no desembaraço aduaneiro de veículo importado por consumidor para uso próprio. Isso
porque o fato gerador da incidência do tributo é o exercício de atividade mercantil ou assemelhada, quadro no
qual não se encaixa o consumidor final que importa o veículo para uso próprio e não para fins comerciais.
Ademais, ainda que assim não fosse, a aplicação do princípio da não cumulatividade afasta a incidência do
IPI. Com efeito, segundo o art. 49 do CTN, o valor pago na operação imediatamente anterior deve ser
abatido do mesmo imposto em operação posterior. Ocorre que, no caso, por se tratar de importação feita
por consumidor final, esse abatimento não poderia ser realizado.
João terá que pagar ICMS?
SIM, considerando que existe previsão expressa na CF/88:
Art. 155 (...)
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento
do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Redação dada pela EC nº 33/2001).
Quadro-resumo:
IMPORTAÇÃO FEITA DIRETAMENTE PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR FINAL DO PRODUTO
Incide IPI ?

Incide ICMS ?

NÃO. O fato gerador é o exercício de atividade SIM. Existe previsão constitucional expressa nesse
mercantil ou assemelhada, quadro no qual não se sentido (art. 155, § 2º, IX, “a”).
encaixa o consumidor final que importa o veículo
para uso próprio e não para fins comerciais.
Além disso, haveria violação ao princípio da não
cumulatividade.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
DESAPOSENTAÇÃO
Caráter personalíssimo do direito à desaposentação
A desaposentação consiste no ato do segurado de renunciar à aposentadoria que recebe a fim
de que possa requerer uma nova aposentadoria (reaposentação), desta vez mais vantajosa, no
mesmo regime previdenciário ou em outro.
O STJ entende que é possível a desaposentação.
O quantum da aposentadoria interfere no valor que o aposentado irá deixar como pensão por
morte para seus dependentes. Quanto maior a aposentadoria, maior será o valor da pensão
por morte. Pensando nisso, se o aposentado morre sem ter requerido a desaposentação, os
seus sucessores poderão pedir a revisão (aumento) do valor da pensão por morte
argumentando que, se o aposentado tivesse pedido a desaposentação, o valor da
aposentadoria (e consequentemente da pensão) seria maior?
NÃO. Os sucessores do segurado falecido NÃO têm legitimidade para pleitear a revisão do
valor da pensão a que fazem jus se a alteração pretendida depender de um pedido de
desaposentação não efetivado quando em vida pelo instituidor da pensão.
O direito à desaposentação é personalíssimo do segurado aposentado, pois não se trata de
mera revisão do benefício de aposentadoria, mas sim de renúncia, para que novo e posterior
benefício, mais vantajoso, seja-lhe concedido. Dessa forma, os sucessores não têm legitimidade
para pleitear direito personalíssimo não exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e
concessão de outro benefício).
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 436.056-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
Conceito
A desaposentação consiste no ato do segurado de renunciar à aposentadoria que recebe a fim de que
possa requerer uma nova aposentadoria (reaposentação), desta vez mais vantajosa, no mesmo regime
previdenciário ou em outro.
Hipóteses mais comuns
O pedido de desaposentação ocorre normalmente nos casos em que a pessoa se aposenta, mas continua
trabalhando e, portanto, contribuindo. Assim, este tempo de contribuição após a primeira aposentadoria,
se computado, gerará um provento maior, o que justifica a renúncia ao benefício que a pessoa está
recebendo para que possa formular novo pedido de aposentação.
É possível também que um aposentado pelo regime geral (INSS) faça um concurso e, depois de anos
trabalhando no cargo público concursado, requeira a renúncia do benefício no regime geral para requerer
uma nova aposentadoria no regime próprio dos servidores públicos utilizando o tempo de contribuição
anterior.
Mas a pessoa aposentada que estiver trabalhando deve pagar contribuição previdenciária?
SIM. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a
exercer atividade remunerada é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito ao
pagamento de contribuição previdenciária, para fins de custeio da Seguridade Social (§ 3º do art. 11 da Lei
nº 8.213/91).
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O INSS aceita o pedido de desaposentação?
NÃO. Para o INSS, a desaposentação não possui previsão legal expressa. Ao contrário, segundo a autarquia
previdenciária, isto seria vedado pelo § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91 e pelo art. 181-B do Regulamento
da Previdência Social:
Lei nº 8.213/91:
Art. 18 (...) § 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.
Decreto nº 3.048/99:
Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência
social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis.
Assim, se o segurado formular requerimento administrativo de desaposentação, este lhe será negado.
“Ação de desaposentação”
Como o INSS não admite administrativamente, os segurados passaram a ajuizar uma ação judicial
postulando a desaposentação.
A desaposentação é aceita pelo STJ?
SIM. O STJ entende que é possível a renúncia à aposentadoria por tempo de serviço (desaposentação)
objetivando a concessão de novo benefício mais vantajoso da mesma natureza (reaposentação), com o
cômputo dos salários de contribuição posteriores à aposentadoria anterior, não sendo exigível, nesse caso,
a devolução dos valores recebidos em razão da aposentadoria anterior.
Para o STJ, a aposentadoria, assim como os demais benefícios previdenciários, é um direito patrimonial
disponível e, portanto, suscetível de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores
recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento
(STJ. 1ª Seção. REsp 1334488/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/05/2013).
Existe um prazo para que o segurado possa requerer a desaposentação? Pode-se considerar que o prazo
para o segurado requerer a desaposentação é de dez anos, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91?
NÃO. Não existe um prazo para que o segurado possa requerer a desaposentação. Não é possível aplicar o
prazo previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 aos casos de desaposentação.
O referido dispositivo legal dispõe ser de dez anos o prazo para a revisão de ato de concessão ou de
indeferimento de benefício. A desaposentação não consiste na revisão da aposentadoria, mas sim no seu
DESFAZIMENTO, motivo pelo qual não se submete ao decurso de prazo decadencial.
A desaposentação é, portanto, o exercício do direito de renunciar à aposentadoria a fim de desconstituir o
ato original e, por conseguinte, obter uma nova aposentadoria, incrementada com as contribuições
vertidas pelo segurado após o primeiro jubilamento.
A interpretação a ser dada ao instituto da decadência previsto no art. 103 deve ser restritiva, não podendo
ser ampliada para a hipótese de renúncia à aposentadoria, por ser este um direito patrimonial
personalíssimo disponível.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.348.301/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 27/11/2013.
O quantum da aposentadoria interfere no valor que o aposentado irá deixar como pensão por morte para
seus dependentes. Quanto maior a aposentadoria, maior será o valor da pensão por morte. Pensando
nisso, se o aposentado morre sem ter requerido a desaposentação, os seus sucessores poderão pedir a
revisão (aumento) do valor da pensão por morte argumentando que, se o aposentado tivesse pedido a
desaposentação, o valor da aposentadoria (e consequentemente da pensão) seria maior?
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NÃO. Os sucessores do segurado falecido NÃO têm legitimidade para pleitear a revisão do valor da pensão
a que fazem jus se a alteração pretendida depender de um pedido de desaposentação não efetivado
quando em vida pelo instituidor da pensão.
O direito à desaposentação é personalíssimo do segurado aposentado, pois não se trata de mera revisão
do benefício de aposentadoria, mas sim de renúncia, para que novo e posterior benefício, mais vantajoso,
seja-lhe concedido. Dessa forma, os sucessores não têm legitimidade para pleitear direito personalíssimo
não exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de outro benefício).
O STF já possui decisões sobre a desaposentação?
NÃO. O STF começou a analisar o tema, existindo um voto favorável à tese (Min. Marco Aurélio, no RE
381.367), um parcialmente favorável (Min. Roberto Barroso, no RE 661256) e dois contrários (Ministros
Dias Toffoli e Teori Zavascki, também no RE 661.256). O julgamento encontra-se suspenso por um pedido
de vistas da Min. Rosa Weber.

PREVIDÊNCIA PRIVADA
Inadmissibilidade de extensão à aposentadoria complementar de aumentos reais
concedidos para benefícios mantidos pelo INSS
A previsão normativa estatutária de reajuste da aposentadoria complementar segundo os
mesmos índices de reajustamento incidentes nos benefícios mantidos pelo INSS não garante o
aumento real do valor do benefício, mas apenas a reposição das perdas causadas pela inflação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.510.689-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/3/2015 (Info 557).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Determinado plano de previdência privada possuía uma cláusula dizendo que o reajuste da aposentadoria
complementar ocorreria segundo os mesmos índices aplicáveis para o reajuste dos benefícios mantidos
pelo INSS (RGPS).
Os segurados perceberam que algumas vezes o valor da aposentadoria do RGPS aumentava, por exemplo,
10% e a aposentadoria deste plano de previdência privada só subia 7%.
Diante disso, os segurados deste plano de previdência ajuizaram ação contra o plano de previdência
privada alegando que ele estava descumprindo essa cláusula.
O plano de previdência refutou a tese e afirmou que sempre aplica o mesmo índice de correção utilizado
pelo INSS para corrigir a inflação. Ocorre que, algumas vezes, o Governo concede “aumentos reais” no
valor dos benefícios do RPGS, ou seja, reajustes acima da inflação. Assim, segundo o plano de previdência,
ele está obrigado a aplicar apenas os reajustes que corrijam a inflação, não sendo necessário que ele
conceda os mesmos aumentos reais utilizados pelo Governo para os benefícios do RGPS.
O STJ concordou com a tese do plano de previdência privada?
SIM. A previsão normativa do plano de previdência de que o reajuste da aposentadoria complementar
seria feito segundo os mesmos índices de reajustamento incidentes nos benefícios mantidos pelo INSS não
garante o aumento real do valor do benefício, mas apenas a reposição das perdas causadas pela inflação.
O índice de correção total periodicamente aplicado pela Previdência Social nos seus benefícios nem
sempre corresponde apenas à inflação apurada no período, podendo haver outros componentes, como o
ganho real.
A previsão estatutária da entidade de previdência privada é de reajustamento do benefício de prestação
continuada justamente para manter o poder aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação,
e não para conceder ganhos reais aos assistidos.
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A elevação do aporte financeiro demanda uma elevação proporcional na oneração de seus contribuintes,
tendo em vista a dinâmica do regime de capitalização, ínsito à previdência privada. Assim, eventual
determinação de pagamento de valores sem respaldo em plano de custeio implica desequilíbrio
econômico atuarial da entidade de previdência privada, a prejudicar a universalidade dos participantes e
assistidos, o que fere o princípio da primazia do interesse coletivo do plano. Vale assinalar, por pertinente,
que se deve garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, e não a concessão de ganhos
reais ao participante, sobretudo se isso comprometer o equilíbrio atuarial do fundo de previdência
privada. Logo, não se revela possível a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência oficial ao
benefício suplementar quando não houver fonte de custeio correspondente. Ademais, o objetivo do fundo
de previdência complementar não é propiciar ganho real ao trabalhador aposentado, mas manter o
padrão de vida para o assistido semelhante ao que desfrutava em atividade, devendo, para tanto, gerir os
numerários e as reservas consoante o plano de benefícios e os cálculos atuariais.

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) (OAB IX Exame FGV) Uma vez homologado judicialmente o valor da prestação alimentícia devida por
Henrique em favor de seus filhos Gabriela e Bruno, no percentual de um salário mínimo para cada um,
ocorrendo a constituição de nova família por parte de Henrique, automaticamente será minorado o
valor dos alimentos devido aos filhos do primeiro casamento. ( )
2) Segundo o CPC 2015, se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz poderá, de ofício, declará-la
nula. ( )
3) Segundo o CPC 2015, o juiz pode, de ofício, declarar a ineficácia da cláusula abusiva. No entanto, antes
de tomar essa decisão, ele deverá obrigatoriamente ouvir o autor sobre a suposta abusividade para que
ele participe do contraditório. ( )
4) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não
se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício. ( )
5) Segundo o CPC 2015, a cláusula de foro de eleição pode ser declarada ineficaz, de ofício, pelo
magistrado desde que seja abusiva e se refira a contrato de adesão. ( )
6) (Juiz Federal TRF4 banca própria) Conquanto o Supremo Tribunal Federal já tenha afirmado em
diversas ocasiões a legitimidade jurídica de fundamentação per relationem em sede de processo
judicial, no processo administrativo, por expressa determinação legal, a motivação deve ser explícita,
clara e congruente, não podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas. ( )
7) (DPE/MG 2014) É vedada a adoção, pelo juiz, da técnica de fundamentação per relationem, por não
restar atendida, nessa hipótese, a exigência constitucional de motivação das decisões. ( )
8) (DP/DF 2013 CESPE) O STF admite a motivação das decisões per relationem no processo penal, caso o
ato decisório se reporte expressamente a manifestações ou peças, mesmo as produzidas pelo MP, se
nestas se acharem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial
proferida. ( )
9) A eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise de
habeas corpus no qual se pleiteia o trancamento de ação penal. ( )
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Questão discursiva:
(OAB V Exame FGV) Determinado jogador integrante de importante time de futebol de estado da federação
brasileira, na qualidade de pessoa física, ao promover, em dezembro de 2010, a importação, por conta
própria, de um automóvel de luxo, da marca Jaguar, zero quilômetro, fabricado no exterior, foi
surpreendido com a cobrança de tributos, inclusive o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS. Todavia, o jogador de futebol, inconformado com a cobrança do referido imposto estadual, ajuizou,
por meio de seu advogado, competente mandado de segurança, com base na súmula 660 editada pelo STF
(Supremo Tribunal Federal), a fim de viabilizar a defesa dos seus direitos perante a Justiça Estadual.
Com base no caso acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a
fundamentação legal pertinente ao caso.
a) O jogador de futebol em questão estaria enquadrado na qualidade de contribuinte do ICMS?
b) Considerando que existe pedido liminar, analise sua viabilidade, bem como a do direito em discussão.
Respostas (padrão fornecido pela FGV):
a) Sim. Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 33, de 11/12/2001, o artigo 155, inciso IX,
letra a, da Constituição Federal/88, não disciplinava, em sua redação originária, a possibilidade de
incidência do ICMS de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física, daí porque inúmeros
contribuintes, à época, questionaram judicialmente a cobrança do ICMS pelos Estados o que resultou em
julgamentos favoráveis aos contribuintes, culminando com a edição da súmula 660 do STF.
Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº. 33, de 11/12/2001, que alterou a redação do artigo
155, inciso IX, letra a, da Constituição Federal de 1988, a pessoa física passou, expressamente, a constar
como contribuinte de bem ou mercadoria importado do exterior.
Ademais, a LC no. 87/1996, teve a redação alterada pela LC nº. 114/2002, a qual passou a determinar, em
seu artigo 4º, parágrafo único, inciso I, que a pessoa física, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial,
enquadra-se como contribuinte do ICMS quando “ importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que
seja sua finalidade”.
Dessa forma, o candidato deverá interpretar as mudanças trazidas pela EC no. 33/2001 em relação ao caso
posto em debate, bem como mencionar a inaplicabilidade da súmula 660 STF frente à redação atual
prevista no artigo 155, inc. IX, letra “a”, da CRFB/88.
b) O presente writ é inviável, pois não engloba direito líquido e certo, portanto, não há que se falar em
deferimento ou não da liminar (artigo 5º., inciso, LXIX, da Constituição Federal 1988 e Lei nº. 12016/2009).
Dessa forma, o examinando deverá identificar a aplicação ou não da existência de direito líquido e certo à
luz das informações previstas no problema.
1. E

2. E

3. C

4. C

5. E

6. E

7. E

Gabarito
8. C 9. C
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JULGADOS NÃO COMENTADOS
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE GRU SIMPLES PARA O PREPARO DE RECURSO ESPECIAL.
O recolhimento do valor correspondente ao porte de remessa e de retorno por meio de GRU Simples,
enquanto resolução do STJ exigia que fosse realizado por meio de GRU Cobrança, não implica a deserção
do recurso se corretamente indicados na guia o STJ como unidade de destino, o nome e o CNPJ do
recorrente e o número do processo. Como se sabe, a tendência do STJ é de não conhecer dos recursos
especiais cujos preparos não tenham sido efetivados com estrita observância das suas formalidades
extrínsecas. Contudo, deve-se flexibilizar essa postura na hipótese em análise, sobretudo à luz da conhecida
prevalência do princípio da instrumentalidade das formas dos atos do processo. No tocante às nulidades, as
atenções no âmbito processual devem ser voltadas à finalidade dos atos, conforme preceitua o art. 244 do
CPC. De igual modo, nas hipóteses de preparo recursal, esse mesmo norte também deve ser enfatizado.
Com efeito, se a Guia de Recolhimento indica, corretamente, o STJ como unidade de destino, além do
nome e do CNPJ da recorrente e do número do processo, ocorre o efetivo ingresso do valor pago nos cofres
do STJ, de modo que a finalidade do ato é alcançada. Desse modo, recolhido o valor correto aos cofres
públicos e sendo possível relacioná-lo ao processo e ao recorrente, então a parte merece ter seu recurso
processado e decidido como se entender de direito.
REsp 1.498.623-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/2/2015, DJe 13/3/2015.
DIREITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER.
Prescreve em um ano a pretensão de cobrar despesas de sobre-estadia de contêiner (demurrage), quer se
trate de transporte multimodal, quer se trate de transporte unimodal. Embora existam dispositivos legais
em vigor que tratam de prescrição no âmbito do transporte marítimo, nenhum deles versa especificamente
acerca da sobre-estadia de contêiner. Assim, a solução da controvérsia deve ser buscada no regramento do
art. 22 da Lei 9.611/1998, que estabelece prazo prescricional de um ano para as ações judiciais oriundas do
não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal. Observe-se que esse
dispositivo legal não se limita às ações entre o contratante e o operador do transporte multimodal. A sua
redação foi abrangente, incluindo todas as ações judiciais oriundas do transporte multimodal. A propósito,
esclareça-se que no transporte multimodal, uma pessoa jurídica, denominada operador de transporte
multimodal (OTM), assume a responsabilidade de transportar a carga da origem até o destino, utilizando-se
de duas ou mais modalidades de transporte, podendo subcontratar terceiros. Nesse passo, a Lei
9.611/1998, além de tratar da responsabilidade do OTM, dispõe também acerca da responsabilidade dos
subcontratados, conforme se verifica, dentre outros dispositivos, dos arts. 12 e 16. Desse modo, a redação
abrangente do art. 22 da referida lei, regulando a prescrição ânua, teve como objetivo abarcar não
somente a relação jurídica do contratante com o operador, mas também as que envolvem estes e os
subcontratados. Nessa medida, a pretensão de cobrança da demurrage, deduzida pelo armador
(subcontratado) contra o operador de transporte multimodal, também deve estar sujeita ao mesmo prazo
prescricional de um ano previsto no art. 22 da referida lei, tendo em vista a inexistência de prazo diverso
em legislação específica. Assim, se a demurrage, no transporte multimodal, está sujeita ao prazo
prescricional de um ano, e considerando a necessidade de coerência entre as normas de um mesmo
sistema jurídico, é recomendável que a prescrição no transporte unimodal também deva ocorrer no mesmo
prazo. Isso porque, do ponto de vista do armador, titular da pretensão, a demurrage é sempre o mesmo
fato, seja o transporte marítimo o único meio de transporte (unimodal), seja ele apenas uma parte do
transporte multimodal. Dessa maneira, é possível, inclusive, que em um mesmo contêiner existam
mercadorias sujeitas a um contrato de transporte multimodal e outras a um unimodal. Além disso, nada
obsta que um operador de transporte multimodal celebre também contratos de transporte unimodal.
Nessas circunstâncias, caso haja atraso na devolução do contêiner, haveria um conflito entre a prescrição
anual, prevista no art. 22 da Lei 9.611/1998, e a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do
Código Civil. A melhor solução, portanto, é entender que a prescrição do art. 22 da Lei 9.611/1998 aplica-se
também ao contrato unimodal, pois o transporte multimodal, no plano dos fatos, nada mais é do que a
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integração de dois ou mais transportes unimodais. Em verdade, as normas referentes à prescrição devem
ser interpretadas restritivamente, entretanto, há de se lembrar, também, que a interpretação não pode
conduzir a resultados contraditórios, como ocorreria na hipótese de se estabelecer prazos prescricionais
diversos para a demurrage em transporte multimodal e unimodal. Além do mais, concluir-se pela
prescrição anual também tem a vantagem de tratar de maneira uniforme a pretensão deduzida pelo
armador quanto à demurrage e a pretensão deduzida contra o armador, quanto aos danos à carga
transportada (art. 8º do Decreto-Lei 116/1967).
REsp 1.355.095-SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em 9/12/2014.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE POR EMPREGADO APOSENTADO
DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA.
O empregado que, mesmo após a sua aposentadoria, continuou a trabalhar e a contribuir, em decorrência de
vínculo empregatício, para o plano de saúde oferecido pelo empregador, totalizando, durante todo o período de
trabalho, mais de dez anos de contribuições, e que, após esse período de contribuições, tenha sido demitido
sem justa causa por iniciativa do empregador, tem assegurado o direito de manutenção no plano da empresa,
na condição de beneficiário aposentado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho. O art. 31 da Lei 9.656/1998 garante ao funcionário aposentado que venha a
se desligar da empresa o direito de manutenção (do plano de saúde) “nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”, sendo que, para o exercício desse
direito, se exigem três requisitos: (i) que o funcionário seja aposentado; (ii) que tenha contribuído pelo prazo
mínimo de dez anos para o plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, em decorrência de vínculo
empregatício; e (iii) que assuma a integralidade da contribuição. Como se percebe, a norma não exige que a
extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria se dê no exato momento em que ocorra o pedido
de manutenção das condições de cobertura assistencial. Ao revés, exige tão somente que, no momento de
requerer o benefício, tenha preenchido as exigências legais, dentre as quais ter a condição de jubilado,
independentemente de ser esse o motivo de desligamento da empresa. Trata-se de verdadeiro direito adquirido
do contribuinte que venha a preencher os requisitos da lei, incorporando ao seu patrimônio para ser utilizado
quando lhe aprouver. Em verdade, referida norma foi a forma encontrada pelo legislador para proteger o
usuário/consumidor, evitando que, justamente no momento em que ele se desvincula de seu vínculo laboral e,
provavelmente, tenha menos recursos à sua disposição, veja em risco a continuidade e qualidade de
atendimento à saúde após contribuir anos a fio para a seguradora que o respaldava. Aliás, é um direito
reconhecido pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, autarquia responsável pelo setor, que,
ao regulamentar os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998 por meio da Resolução Normativa 279/2011, estabeleceu
no Capítulo II, na Seção VIII, intitulada de “Do Aposentado que Continua Trabalhando na Mesma Empresa”, que:
“Art. 22. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da
empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no artigo 31 da Lei
nº 9.656, de 1998, e nesta Resolução. § 1º O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado
aposentado no momento em que se desligar do empregador”. Portanto, não se faz necessário que o
beneficiário rompa sua relação de emprego por causa da aposentadoria, mas sim que tenha as condições legais
preenchidas para ver reconhecido o seu direito subjetivo.
REsp 1.305.861-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/2/2015, DJe 17/3/2015.
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