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DIREITO ADMINISTRATIVO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Estagiário de serviço público está sujeito à Lei de Improbidade
O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está
sujeito a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Isso porque o conceito de
agente público para fins de improbidade abrange não apenas os servidores públicos, mas todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função na Administração Pública.
Além disso, é possível aplicar a lei de improbidade mesmo para quem não é agente público,
mas induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma, direta ou indireta. É o caso do chamado "terceiro", definido pelo art. 3º da Lei
nº 8.429/92.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.352.035-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/8/2015 (Info 568).
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SUJEITOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Quando falamos em “sujeitos” da improbidade administrativa, analisamos as pessoas físicas ou jurídicas
envolvidas ou afetadas pelo ato de improbidade, seja na condição de autoras, seja como vítimas.
Vale ressaltar que a presente análise é sob o ponto de vista do direito MATERIAL, ou seja, será examinado
o sujeito ativo do ATO de improbidade, isto é, quem praticou o ato no mundo real. Não se está tratando
aqui de sujeito ativo ou passivo sob o ponto de vista processual, isto é, quem seria autor ou réu na ação de
improbidade.
Assim, quando você ouvir falar em sujeito ativo ou passivo da improbidade, está se falando do ATO e não
do processo judicial. Não se deve, portanto, confundir sujeito ativo/passivo do ato de improbidade com o
legitimado ativo/passivo da ação de improbidade. O sujeito ativo do ato de improbidade será legitimado
passivo (réu) da ação de improbidade; o sujeito passivo do ato, em regra, poderá ser legitimado ativo
(autor) da ação de improbidade.
SUJEITO PASSIVO (ART. 1º)
Sujeito passivo é a pessoa jurídica, de direito público ou privado, que sofre os efeitos deletérios do ato de
improbidade administrativa. É como se fosse a “vítima” do ato de improbidade.
A lista das pessoas que podem ser sujeito passivo do ato de improbidade está prevista no art. 1º, caput e
parágrafo único da Lei nº 8.429/92.
Como esse art. 1º é bem confuso, vamos organizá-lo:
Quem pode ser SUJEITO PASSIVO
1) Órgãos da Administração direta.
2) Entidades da Administração indireta.

Exemplos
União, Estados, DF, Municípios.
Autarquias, fundações, associações públicas,
empresas públicas, sociedades de economia mista.
3) Empresas incorporadas ao patrimônio público.
A doutrina critica essa previsão, considerando que,
se a empresa foi incorporada, ela deixou de existir,
fazendo parte agora do patrimônio público como
órgão ou entidade.
4) Empresas incorporadas ao patrimônio público Empresas públicas e sociedades de economia
ou de entidade cuja criação ou custeio o erário mista (o legislador foi redundante para reforçar a
haja concorrido ou concorra com mais de 50% do incidência da LIA).
patrimônio ou da receita anual.
5) Entidades que recebam subvenção, benefício ou Entidades do terceiro setor (organizações sociais,
incentivo (fiscal ou creditício), de órgão público.
OSCIP etc.), entidades sindicais, partidos políticos.
6) Entidades cuja criação ou custeio o erário haja Sociedades de propósito específico, criadas para
concorrido ou concorra com menos de 50% do gerir parcerias público-privadas (art. 9º, § 4º da Lei
patrimônio ou da receita anual.
nº 11079/2004).

SUJEITO ATIVO (ARTS. 2º E 3º)
Sujeito ativo é a pessoa física ou jurídica que:
 pratica o ato de improbidade administrativa;
 concorre para a sua prática;
 ou dele se beneficia.
O sujeito ativo do ato de improbidade será réu na ação de improbidade.
Os sujeitos ativos podem ser de duas espécies:
a) agentes públicos (art. 2º);
b) terceiros (art. 3º).
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Agentes públicos para fins de improbidade
O conceito de agente público para fins de improbidade administrativa é o mais amplo possível:
- Agente público é todo aquele que exerce,
- ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
- por eleição,
- nomeação,
- designação,
- contratação ou
- qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
- mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no art. 1º.
O estagiário que atua no serviço público pode ser considerado agente público para fins de improbidade?
SIM. O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está sujeito a
responsabilização por ato de improbidade administrativa. Isso porque o conceito de agente público para fins
de improbidade abrange não apenas os servidores públicos, mas todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública.
Além disso, é possível aplicar a lei de improbidade mesmo para quem não é agente público, mas induza ou
concorra, junto com o agente público, para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma, direta ou indireta. É o caso do chamado "terceiro", definido pelo art. 3º da Lei nº
8.429/92.

DIREITO CIVIL
COOPERATIVAS
Alteração no CNPJ por transformação de sociedade cooperativa
As cooperativas possuem natureza jurídica de "sociedades simples", conforme determina o
art. 982, parágrafo único do CC.
Se uma cooperativa quiser se transformar em uma sociedade empresária ela não precisará
primeiro ser dissolvida e liquidada para depois ser constituída uma nova pessoa jurídica
(sociedade empresária). Isso pode ser feito direto, ou seja, ao mesmo tempo que a cooperativa
deixa de existir, ela passa a ser uma sociedade empresária, permitindo-se que ela mantenha o
mesmo número do CNPJ.
Enfim, a alteração no CNPJ da razão social de sociedade cooperativa que modificou sua forma
jurídica não exige o prévio cancelamento de sua autorização para funcionar e de seu registro.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.528.304-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2015 (Info 568).
Cooperativa
Cooperativa é...
- uma sociedade simples (espécie de pessoa jurídica)
- em que os cooperados se juntam e combinam de se ajudar reciprocamente
- com bens ou serviços
- a fim de que, assim, consigam exercer uma atividade econômica,
- sem ter objetivo de lucro.
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Legislação
As cooperativas são regidas pela Lei nº 5.764/71 e pelo Código Civil.
Veja o que diz o art. 1º da Lei:
Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem
objetivo de lucro.
Natureza
As cooperativas possuem natureza jurídica de "sociedades simples", conforme determina o CC:
Art. 982 (...) Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por
ações; e, simples, a cooperativa.
Finalidade
O objetivo principal da cooperativa é desenvolver atividade de interesse dos próprios sócios. A Lei afirma
que a cooperativa não possui objetivo de lucro. Todavia, é permitido que ela distribua as sobras líquidas
(resultado positivo) entre os cooperados. Este rateio (chamado de retorno ou bonificação) é feito de forma
proporcional ao trabalho exercido por cada um (e não com base em quotas de capital, como em uma
sociedade empresária).
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a seguinte situação adaptada:
Determinada cooperativa deseja se transformar em uma sociedade empresária (sociedade limitada).
Para tanto, ela deu entrada na Receita Federal em um pedido para a alteração da razão social no CNPJ.
A Receita indeferiu o pedido afirmando que primeiro deveria ser extinta a cooperativa e depois criada uma
nova pessoa jurídica, sob a natureza de sociedade limitada. O Fisco fundamentou sua manifestação no art.
63, IV, da Lei nº 5.764/71:
Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito:
IV - devido à alteração de sua forma jurídica;
A exigência feita pela Receita está correta?
NÃO. A alteração no CNPJ da razão social de sociedade cooperativa que modificou sua forma jurídica não
exige o prévio cancelamento de sua autorização para funcionar e de seu registro.
Realmente, o art. 63, IV, da Lei nº 5.765/71 prevê que, em caso de transformação da forma jurídica,
ocorrerá, de pleno direito, a dissolução da sociedade cooperativa. Isso não significa, contudo, que se a
cooperativa quiser alterar seu tipo societário (e deixar de ser cooperativa), ela tenha que primeiro ser
extinta para depois ser criada uma nova.
Essa transformação pode ser realizada de forma que a cooperativa deixará de existir, passando a ser uma
sociedade empresária, mas permitindo-se que ela mantenha o mesmo número do CNPJ.
Na prática, o CNPJ que ela utilizava como cooperativa não precisará ser cancelado, podendo ser utilizado
agora pela sociedade empresária na qual a cooperativa se transformou.
Vale lembrar o conceito legal de transformação previsto no art. 220 da Lei nº 6.404/76 e no art. 1.113 do CC:
Art. 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e
liquidação, de um tipo para outro.
Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos
preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.
Desse modo, a legislação afirma expressamente que, para que haja a transformação, não é necessária a
prévia dissolução e liquidação da antiga pessoa jurídica. Não é necessário o cancelamento do CNJP
anterior.
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RESPONSABILIDADE CIVIL
Pensão civil por incapacidade parcial para o trabalho
Importante!!!
Determinado indivíduo, que era soldado do Exército, foi atropelado e, em virtude do acidente,
ficou com deficiência em uma das pernas, sendo desligado das Forças Armadas.
O juiz condenou a empresa causadora do dano a pagar, dentre outras verbas, pensão vitalícia
mensal no valor equivalente a 100% do último soldo recebido pela vítima como soldado do
Exército, nos termos do art. 950 do CC.
A empresa recorreu contra a sentença sustentando que o encurtamento parcial da perna não
impede que o lesado exerça outras profissões ou até mesmo outras atividades no próprio
Exército, de natureza administrativa e burocrática. Assim, deveria ser excluída a condenação
ao pagamento da pensão de que trata o art. 950 do CC. Esse argumento foi acolhido?
NÃO. O fato de se poder presumir que a vítima ainda tenha capacidade laborativa para outras
atividades, diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui, por si só, o
pensionamento civil de que trata o art. 950 do CC, considerando que deve ser observado o
princípio da reparação integral do dano.
Outro argumento da empresa foi o de que seria exorbitante fixar a pensão em 100% do último
soldo recebido pelo autor. Essa alegação foi aceita?
NÃO. A pensão civil incluída em indenização por debilidade permanente de membro inferior
causada a soldado do Exército Brasileiro por acidente de trânsito pode ser fixada em 100% do
soldo que recebia quando em atividade. A pensão correspondente ao soldo integral que o
soldado recebia na ativa repara de forma correta o gravíssimo dano por ele sofrido, devendo,
portanto, tal montante ser mantido com amparo no princípio da reparação integral do dano.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.344.962-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi atropelado pelo veículo da empresa “XX”, o que causou à vítima debilidade permanente em 50%
do membro inferior, conforme laudo pericial, devido a encurtamento em 4 cm da perna direita, causado
por grave fratura do fêmur.
O lesado ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais.
Vale ressaltar que João era soldado do Exército Brasileiro e, em virtude do encurtamento de sua perna,
teve que ser desligado.
O juiz condenou a empresa a pagar:
1) Quanto aos DANOS MORAIS: indenização no valor de R$ 50 mil.
2) Quanto aos DANOS MATERIAIS:
2.1) R$ 10 mil de danos emergentes (despesas médicas com tratamentos, cirurgia etc); e
2.2) Pensão vitalícia mensal no valor equivalente a 100% do último soldo recebido por João como soldado
do Exército, a partir da data do seu desligamento (art. 950 do CC):
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou
se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para
que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma
só vez.
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A empresa recorreu contra a sentença sustentando que o encurtamento parcial da perna não impede
que o lesado exerça outras profissões ou até mesmo outras atividades no próprio Exército, de natureza
administrativa e burocrática. Assim, deveria ser excluída a condenação ao pagamento da pensão de que
trata o art. 950 do CC. Esse argumento foi acolhido?
NÃO. O fato de se poder presumir que a vítima ainda tenha capacidade laborativa para outras atividades,
diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui, por si só, o pensionamento civil de que
trata o art. 950 do CC, considerando que deve ser observado o princípio da reparação integral do dano.
Assim, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a vítima do evento danoso - que sofre
redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no art.
950 do CC, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em face
do maior sacrifício tanto na busca de um emprego quanto na maior dificuldade na realização do serviço
(STJ. 2ª Turma. REsp 1.269.274/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/12/2012).
Outro argumento da empresa foi o de que seria exorbitante fixar a pensão em 100% do último soldo
recebido pelo autor. Essa alegação foi aceita?
NÃO. A pensão civil incluída em indenização por debilidade permanente de membro inferior causada a
soldado do Exército Brasileiro por acidente de trânsito pode ser fixada em 100% do soldo que recebia
quando em atividade. A pensão correspondente ao soldo integral que o soldado recebia na ativa repara de
forma correta o gravíssimo dano por ele sofrido, devendo, portanto, tal montante ser mantido com
amparo no princípio da reparação integral do dano.

ARBITRAGEM
Prazo decadencial para ajuizamento de ação anulatória no procedimento arbitral
O art. 32 da Lei nº 9.307/96 elenca hipóteses nas quais a sentença arbitral é nula. Essa
nulidade é declarada pelo Poder Judiciário. Verificando alguma das situações do art. 32, a
parte interessada poderá propor ação de declaração de nulidade da sentença arbitral. A ação
de declaração de nulidade deve ser proposta em, no máximo, 90 dias após o recebimento da
notificação da sentença arbitral.
Imagine agora a seguinte situação: em fevereiro de 2014 foi proferida sentença arbitral
parcial; em abril de 2014, foi prolatada sentença arbitral final. Suponhamos que a parte
interessada deseja anular a sentença arbitral parcial. O prazo para a ação anulatória começou
a correr em fevereiro ou em abril?
Em fevereiro. O prazo decadencial de 90 dias para o ajuizamento de ação anulatória (art. 33, §
1º, da Lei nº 9.307/96) em face de sentença arbitral parcial conta-se a partir do trânsito em
julgado desta (sentença parcial), e não do trânsito em julgado da sentença arbitral final.
Obs: neste julgado o STJ afirmou que, mesmo antes da alteração promovida pela Lei
13.129/2015, era possível a prolação de sentença arbitral parcial, especialmente na hipótese
de as partes signatárias assim convencionarem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.519.041-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 1º/9/2015 (Info 568).
Arbitragem
Arbitragem representa uma técnica de solução de conflitos por meio da qual os conflitantes aceitam que a
solução de seu litígio seja decidida por uma terceira pessoa, de sua confiança.
Vale ressaltar que a arbitragem é uma forma de heterocomposição, isto é, instrumento por meio do qual o
conflito é resolvido por um terceiro.
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Arbitragem é jurisdição?
Há intensa discussão na doutrina se a arbitragem pode ser considerada como jurisdição ou se seria apenas
um equivalente jurisdicional. Podemos identificar duas correntes:
1ª) SIM. É a posição de Fredie Didier.
2ª) NÃO. É defendida por Luiz Guilherme Marinoni.
Regulamentação
A arbitragem, no Brasil, é regulada pela Lei n. 9.307/96, havendo também alguns dispositivos no CPC
versando sobre o tema.
Sentença arbitral parcial
Sentença arbitral parcial é aquela na qual o árbitro, em definitivo (ou seja, finalizando a arbitragem na
extensão do que restou decidido), resolve parte da causa, com fundamento na existência ou não do direito
material alegado pelas partes ou na ausência dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional
pleiteada (Min. Marco Aurélio Bellizze).
É possível que o(s) árbitro(s) profira(m) sentença arbitral PARCIAL, ou seja, decidindo apenas parte do
litígio que foi submetido à sua apreciação?
Redação original da Lei 9.307/96:
Havia polêmica:
1ª corrente: NÃO. Segundo entendiam alguns doutrinadores, a Lei n. 9.307/96, em sua redação original,
vedava a prolação de sentença parcial (art. 29). Caso o árbitro proferisse sentença parcial, esta seria nula,
nos termos do art. 32, V:
Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem (...).
(...)
Art. 32. É nula a sentença arbitral se:
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;
2ª corrente: SIM. Mesmo antes da alteração promovida pela Lei nº 13.129/2015, era possível a prolação
de sentença arbitral parcial.
Posição defendida por Carlos Alberto Carmona (Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei nº 9.307/96.
3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 355-356).
O STJ possui precedente nesse sentido:
(...) No âmbito do procedimento arbitral, nos termos da Lei n. 9.307/96 (antes mesmo das alterações
promovidas pela Lei n. 13.129/2015), inexiste qualquer óbice à prolação de sentença arbitral parcial,
especialmente na hipótese de as partes signatárias assim convencionarem (naturalmente com a eleição do
Regulamento de Arbitragem que vierem a acordar), tampouco incongruência com o sistema processual
brasileiro, notadamente a partir da reforma do Código de Processo Civil, veiculada pela Lei n. 11.232/2005,
em que se passou a definir "sentença", conforme redação conferida ao § 1º do art. 162, como ato do juiz
que redunde em qualquer das situações constantes dos arts. 267 e 269 do mesmo diploma legal. (STJ. 3ª
Turma. REsp 1519041/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/09/2015).
Alteração promovida pela Lei 13.129/2015:
Acabou com qualquer divergência que ainda pudesse existir.
A Lei n. 13.129/2015 acrescentou o § 1º ao art. 23 da Lei nº 9.307/96 afirmando expressamente que é
possível a sentença arbitral parcial:
Art. 23 (...) § 1º Os árbitros poderão proferir sentenças parciais.
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Além disso, o inciso V do art. 32 acima transcrito foi revogado.
A mudança foi salutar, sendo aplaudida pela doutrina, considerando que há situações em que é melhor
que os árbitros profiram a sentença parcial, resolvendo os pontos controvertidos da lide, como infrações
contratuais, culpa pelo término da relação contratual e dever de indenizar. Em um segundo momento, na
sentença arbitral final, os árbitros poderão decidir sobre liquidação de créditos e débitos recíprocos e a
estipulação de eventual determinação de compensação da verba de sucumbência. (BAPTISTA, Luiz Olavo.
Sentença parcial em arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação. Ano 5, n. 17, abr-jun/2008, RArb 17,
p. 189).
Com isso, resolve-se também um grave problema. Isso porque muitos Tribunais arbitrais ao longo do
mundo permitem e proferem sentenças arbitrais parciais, como é o caso do Regulamento da Câmara de
Comércio Internacional de Paris (CCI) e do Regulamento Arbitral da Comissão das Nações Unidas para o
Direito do Comércio Internacional (CNUDCI). O direito norte-americano do Estado de Nova Iorque, grande
centro de arbitragem, igualmente permite sentenças parciais. Assim, algumas empresas brasileiras
participavam de arbitragens internacionais em que eram proferidas sentenças parciais e depois, se
sucumbentes, poderiam, em tese, buscar a anulação desta sentença no Poder Judiciário brasileiro com
fundamento no art. 32, V, da Lei n. 9.307/96, o que gerava grande risco à segurança jurídica e à
credibilidade do instituto.
Nulidade da sentença arbitral
O art. 32 da Lei nº 9.307/96 elenca hipóteses nas quais a sentença arbitral é nula.
Essa nulidade é declarada pelo Poder Judiciário.
Verificando alguma das situações do art. 32, a parte interessada poderá propor ação de declaração de
nulidade da sentença arbitral.
A ação de declaração de nulidade deve ser proposta em, no máximo, 90 dias após o recebimento da
notificação da sentença arbitral.
Imagine agora a seguinte situação: em fevereiro de 2014 foi proferida sentença arbitral parcial; em abril
de 2014, foi prolatada sentença arbitral final. Suponhamos que a parte interessada deseja anular a
sentença arbitral parcial. O prazo para a ação anulatória começou a correr em fevereiro ou em abril?
Em fevereiro. O prazo decadencial de 90 dias para o ajuizamento de ação anulatória (art. 33, § 1º, da Lei nº
9.307/96) em face de sentença arbitral parcial conta-se a partir do trânsito em julgado desta (sentença
parcial), e não do trânsito em julgado da sentença arbitral final.
A sentença parcial arbitral resolve parte da causa em definitivo, ou seja, finaliza a arbitragem na extensão
do que restou decidido, sendo, portanto, apta, no ponto, à formação da coisa julgada. Nessa medida, a
ação anulatória destinada a infirmá-la deve ser proposta de imediato, sob pena de a questão decidida
tornar-se imutável, porquanto não mais passível de anulação pelo Poder Judiciário, a obstar, por
conseguinte, que o Juízo arbitral profira nova decisão sobre a matéria.
A Lei nº 13.129/2015, ao alterar o § 1º do art. 33 da Lei nº 9.307/96, reforçou a conclusão de que o prazo
para anular a sentença arbitral parcial começa a contar após o recebimento da notificação da sentença
parcial. Confira:
Art. 33 (...) § 1º A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as
regras do procedimento comum, previstas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da
respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos.
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CONDOMÍNIO
Alteração de fachada sem autorização da totalidade dos condôminos
O condômino não pode, sem a anuência de todos os condôminos, alterar a cor das esquadrias
externas de seu apartamento para padrão distinto do empregado no restante da fachada do
edifício, ainda que a modificação esteja posicionada em recuo, não acarrete prejuízo direto ao
valor dos demais imóveis e não possa ser vista do térreo, mas apenas de andares
correspondentes de prédios vizinhos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.483.733-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João, morador do apartamento 1502, do edifício "XXX", alterou a fachada de seu apartamento,
substituindo a esquadria original, que tinha a cor preta, por outro modelo de cor branca.
Diante disso, o condomínio ajuizou ação ordinária pedindo o desfazimento da alteração e a restauração
das esquadrias originais.
João defendeu-se afirmando que a alteração por ele realizada não pode ser vista do térreo, mas apenas
pelos moradores dos prédios vizinhos. Assim, por essa razão, considerando que não houve prejuízo ou
diminuição do valor dos demais imóveis do condomínio, não haveria motivo, na sua visão, para o
desfazimento da alteração.
A tese de João está correta?
NÃO. O condômino não pode, sem a anuência de todos os condôminos, alterar a cor das esquadrias
externas de seu apartamento para padrão distinto do empregado no restante da fachada do edifício, ainda
que a modificação esteja posicionada em recuo, não acarrete prejuízo direto ao valor dos demais imóveis
e não possa ser vista do térreo, mas apenas de andares correspondentes de prédios vizinhos.
O legislador, tanto no Código Civil como na Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios) proibiu expressamente
alterações da cor da fachada. Confira:
Art. 1.336. São deveres do condômino:
III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas;
Art. 10. É defeso a qualquer condômino:
I - alterar a forma externa da fachada;
Il - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou côres diversas das empregadas no
conjunto da edificação;
(...)
§ 2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou
modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos
O argumento de que a alteração seria possível porque a mudança é pouco visível da rua não pode ser aceita
porque a lei não faz essa exceção. Além disso, a lei também não exige que haja prejuízo direto no valor dos
apartamentos dos demais moradores do condomínio. A lei simplesmente proíbe alterações na fachada.
Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo. Assim, isoladamente, no caso concreto, a
alteração pode não afetar diretamente o preço dos demais imóveis do edifício, mas deve-se ponderar que se
cada proprietário de unidade superior resolver personalizar sua fachada, alterando as cores das esquadrias, isso
irá gerar a quebra da unidade arquitetônica, com a inevitável desvalorização do condomínio.
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UNIÃO ESTÁVEL
Foro competente para apreciar ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos
A autora pode optar entre o foro de seu domicílio e o foro de domicílio do réu para propor
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos,
quando o litígio não envolver interesse de incapaz.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.290.950-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
Regra de competência no caso de ação de dissolução de união estável. Se os ex-conviventes moram em
comarcas diferentes, onde deverá ser proposta a ação de dissolução de união estável?
No foro do domicílio do réu. A ação de dissolução de união estável é uma ação pessoal e, portanto, deve ser
proposta na comarca de domicílio do réu, conforme previsto no art. 94 do CPC 1973 (art. 46 do CPC 2015).
Ex: João e Maria viveram durante 10 anos em união estável. Ocorre que o relacionamento chegou ao fim e
João foi morar em Belo Horizonte (MG), enquanto Maria permaneceu residindo em São Paulo (SP). Maria
deseja propor ação de dissolução de união estável. Tal demanda deverá ser ajuizada em Belo Horizonte
(MG), considerando que este é o domicílio do réu.
Regra de competência no caso de ação de alimentos. Onde deverá ser proposta a ação de alimentos se o
autor (alimentando) more em comarca diferente do réu (alimentante)?
No foro do domicílio do autor (alimentando). No caso da ação de alimentos, existe uma regra especial que
excepciona a regra geral do foro do domicílio do réu. Veja:
CPC 1973
Art. 100. É competente o foro:
(...)
II - do domicílio ou da residência do alimentando,
para a ação em que se pedem alimentos;

CPC 2015
Art. 53. É competente o foro:
(...)
II - de domicílio ou residência do alimentando,
para a ação em que se pedem alimentos;

Ex: Lucas mora em Recife (PE), enquanto que seu pai (Pedro) reside em Fortaleza (CE). Lucas poderá
propor ação de alimentos contra Pedro em Recife (PE), não sendo necessário que ajuíze a ação no foro do
domicílio do réu.
Essa regra especial do art. 100, II, do CPC 1973 (art. 53, II, do CPC 2015) só vale para as ações de
alimentos envolvendo menores de idade?
NÃO. Essa regra especial vale não apenas para ações de alimentos envolvendo poder familiar, como
também no caso de alimentos decorrentes de casamento, parentesco e união estável.
Atenção: essa regra especial não se aplica no caso de ação de alimentos baseada em ato ilícito. Neste caso,
incide a regra geral do art. 94 do CPC 1973 (art. 46 do CPC 2015), salvo se houver alguma norma específica.
Ação de dissolução de união estável cumulada com ação de alimentos. Qual será o foro competente se o
ex-convivente propõe ação pedindo a dissolução de união estável e também a concessão de alimentos?
Neste caso, a autora (ou o autor) da ação terá o direito de ajuizar a ação no foro do seu domicílio,
considerando que irá prevalecer a regra especial do art. 100, II, do CPC 1973 (art. 53, II, do CPC 2015).
Ex: João e Maria viveram durante 10 anos em união estável. Ocorre que o relacionamento chegou ao fim
e João foi morar em Belo Horizonte (MG), enquanto Maria permaneceu residindo em São Paulo (SP).
Maria deseja propor ação de dissolução de união estável. Se ela ajuizar apenas a ação de dissolução, terá
que fazê-lo em Belo Horizonte (MG), considerando que este é o domicílio do réu. No entanto, se,
espertamente, ela cumular ação de dissolução de união estável com pedido de alimentos, a ação poderá
ser proposta no foro de seu domicílio (no caso, São Paulo/SP).
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Em nosso exemplo, se Maria quiser ajuizar a ação de dissolução de união estável cumulada com
alimentos no foro do domicílio do réu, isso será possível?
SIM. Como o litígio não envolve interesse de incapazes, a autora pode optar entre:
 o foro de seu domicílio; ou
 o foro de domicílio do réu.
Obs: caso envolvesse interesse de incapazes (ex: pedido de alimentos para menor de 18 anos), aí a regra
de competência em favor do domicílio do menor seria absoluta.

DIREITO DO CONSUMIDOR
BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES
Responsabilidade por ausência de notificação de inscrição de correntista no CCF
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é um cadastro que reúne informações
sobre pessoas que emitiram cheques e que estes foram devolvidos por falta de provisão de
fundos, por conta encerrada ou por prática espúria.
O CCF é organizado e mantido pelo Banco do Brasil, mas abrange informações sobre os
cheques de todos os bancos. Assim, por exemplo, se João emite um cheque do Itaú e o
beneficiário não consegue descontá-lo porque não havia fundos, o próprio Itaú irá comunicar
esse fato ao Banco do Brasil, que irá incluir o nome do emitente no CCF.
É indispensável que o emitente do cheque seja notificado antes de ser incluído no CCF. A
inclusão no CCF sem prévia notificação pode ensejar indenização por danos morais.
O Banco do Brasil, na condição de gestor do CCF, NÃO tem a responsabilidade de notificar
previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade
passiva para as ações de reparação de danos diante da ausência de prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do emitente no CCF é do banco sacado. Logo, ele é que tem
responsabilidade pela notificação prévia do emitente e, caso isso não seja feito, ele é que tem o
dever de indenizar o lesado.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.354.590-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 9/9/2015 (Info 568).
CCF
Quando uma pessoa emite um cheque sem fundos, ela pode ser incluída em um cadastro negativo
chamado de Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).
A inclusão no CCF ocorre automaticamente quando o cheque é devolvido por:
a) falta de provisão de fundos (motivo 12), na segunda apresentação;
b) conta encerrada (motivo 13); e
c) prática espúria (motivo 14).
O CCF é organizado e mantido pelo Banco do Brasil, mas abrange informações sobre os cheques de todos
os bancos. Assim, por exemplo, se João emite um cheque do Itaú e o beneficiário não consegue descontálo porque não havia fundos, o próprio Itaú irá comunicar esse fato ao Banco do Brasil, que irá incluir o
nome do emitente no CCF.
Dessa forma, importante deixar claro que o responsável pela inclusão do emitente do cheque no CCF é o
banco sacado, ou seja, o banco ao qual estava vinculado o cheque que não pode ser pago (em nosso
exemplo, Itaú). Isso está previsto na Resolução 1.682/1990 e na Circular 2.989/2000, ambas do BACEN.
Segundo a Resolução, a instituição financeira, ao recusar o pagamento de cheque por motivo que enseje a
inclusão de ocorrência no CCF, deve providenciar a referida inclusão no prazo de 15 dias, contados da data
de devolução do cheque.
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O emitente do cheque precisa ser avisado antes de sua inclusão no CCF?
SIM. A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao
consumidor deverá ser comunicada por escrito a ele (§ 2º do art. 43 do CDC).
O CCF, por ser de consulta restrita, não pode ser considerado como banco de dados públicos para o fim de
afastar o dever de proceder à prévia notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC. Assim, é indispensável
que o emitente do cheque seja notificado antes de ser incluído no CCF.
Caso o emitente do cheque não tenha sido previamente notificado, ele poderá ajuizar ação de
indenização por danos morais?
SIM.
Essa ação é proposta contra o Banco do Brasil (órgão gestor do CCF) ou contra o banco ao qual o cheque
está vinculado? Quem é o responsável por notificar previamente o emitente do cheque?
O banco sacado (banco que recusou o pagamento do cheque).
O Banco do Brasil, na condição de gestor do CCF, NÃO tem a responsabilidade de notificar previamente o
devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de
reparação de danos diante da ausência de prévia comunicação.
Como vimos acima, a responsabilidade pela inclusão do emitente no CCF é do banco sacado. Logo, ele é
que tem responsabilidade pela notificação prévia do emitente e, caso isso não seja feito, ele é que tem o
dever de indenizar o lesado.
Não pode o Banco do Brasil encarregar-se de desempenhar função estranha (notificação prévia de
emitente de cheque sem provisão de fundos), dever que a Resolução do BACEN atribui corretamente a
outro componente do sistema, o próprio banco sacado, instituição financeira mais próxima do correntista,
detentor do cadastro desse cliente e do próprio saldo da conta do correntista, como depositário.
Cuidado para não confundir:
É importante ressaltar que a situação acima exposta difere do caso de bancos de dados mantidos por
instituições privadas, como SPC e SERASA. Vejamos a diferença:

SPC e SERASA

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)

São bancos de dados que reúnem informações É um cadastro que reúne informações sobre pessoas
sobre clientes de lojas, bancos etc. que estão que emitiram cheques e que estes foram devolvidos
em situação de inadimplência.
por falta de provisão de fundos, por conta encerrada
ou por prática espúria.
Geridos por instituições privadas.
Gerido pelo Banco do Brasil.
Têm natureza privada.
Tem natureza pública.
São instituídos e mantidos no interesse de Sua finalidade é a proteção do crédito em geral e a
particulares (sociedades empresárias).
preservação da higidez do sistema financeiro
Estão regrados por normas de índole nacional, sendo submetido a normas fixadas pelo
meramente contratual.
Banco Central.
Há intuito de lucro.
Não há intuito de lucro.
Alimentado por informações transmitidas por Alimentado pelo banco sacado. A instituição
empresas conveniadas (CDL, lojas, bancos etc.). financeira, ao recusar o pagamento do cheque por
um dos motivos acima, deve informar ao Banco do
Brasil o nome do emitente para sua inclusão no CCF.
É indispensável a notificação prévia da pessoa É indispensável a notificação prévia da pessoa antes
antes de sua inclusão.
de sua inclusão.
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A obrigação de notificar previamente o
consumidor é do próprio SPC ou SERASA.
Se ele não for previamente notificado, deverá
ajuizar a ação contra o SPC ou SERASA.
O credor (empresa conveniada que informou a
existência do débito) não é parte legítima para
figurar no polo passivo de ação de indenização
por danos morais decorrentes da inscrição em
cadastros de inadimplentes sem prévia
comunicação.

A obrigação de notificar previamente o emitente do
cheque é do BANCO SACADO.
Se ele não for previamente notificado, deverá ajuizar
a ação contra o banco sacado.
O Banco do Brasil, na condição de gestor do CCF,
NÃO tem a responsabilidade de notificar
previamente o devedor acerca da sua inscrição no
aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva
para as ações de reparação de danos diante da
ausência de prévia comunicação.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a utilização do sistema RENAJUD
Para que o exequente requeira do Poder Judiciário a consulta ao RENAJUD sobre a existência
de veículos em nome do executado, é necessário que comprove que tentou previamente obter
essa informação do DETRAN, mas não conseguiu?
NÃO. A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos
penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente
na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
RENAJUD
RENAJUD é a sigla de "Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores". Consiste em um sistema de
comunicação entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para
cumprimento de ordens judiciais envolvendo veículos automotores.
O juiz, em um computador, acessa a página do RENAJUD na internet, insere o seu token (certificado
digital) e digita a sua senha.
Depois de logado, o magistrado pode consultar se há veículos registrados no nome do réu ou do
executado e, caso haja, poderá impor, em tempo real, restrições a esse bem.
O juiz pode impor restrições à transferência do veículo (o que impedirá o registro da mudança da
propriedade e novos licenciamentos do veículo), restrições à circulação (autorizando, inclusive, o seu
recolhimento a depósito) e poderá também fazer o registro da penhora.
O RENAJUD é, portanto, um sistema parecido com o BACENJUD (utilizado para bloqueio de valores em
contas bancárias).
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a seguinte situação hipotética:
Pedro foi condenado a pagar R$ 100 mil a João.
Como não houve pagamento voluntário, João ingressou com pedido de cumprimento de sentença.
Na petição inicial, João pediu a penhora on line por meio do sistema BACENJUD, o que foi autorizado pelo
juiz, no entanto, não foram encontradas contas bancárias em nome de Pedro.
Diante disso, o credor pediu a consulta ao RENAJUD para penhora de eventuais veículos pertencentes a
Pedro, em atenção à ordem prevista no art. 655 do CPC 1973 (art. 835 do CPC 2015).
O magistrado indeferiu o requerimento afirmando que é ônus do credor indicar se existe veículos em
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nome do devedor e que ele poderá obter essa informação consultando o DETRAN. Para o juiz, somente se
o DETRAN se recusasse a responder o exequente é que ele poderia requerer ao Poder Judiciário a consulta
ao RENAJUD.
O argumento utilizado pelo magistrado está correto? Para que a parte requeira do Poder Judiciário a
consulta ao RENAJUD sobre a existência de veículos em nome do requerido, é necessário que comprove
que tentou previamente obter essa informação do DETRAN, mas não conseguiu?
NÃO. A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis
em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas
informações mediante consulta ao DETRAN.
O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e permite consultas e
o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de
ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora.
Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora on line pelo sistema BACENJUD, é
dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa
conclusão pode ser extraída das seguintes considerações:
a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no art. 612 do CPC 1973 (art. 797 do
CPC 2015);
b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os
créditos executados; e
c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com
menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.
Para o STJ, revela-se injustificável a recusa do magistrado com base no singelo argumento de que a parte
não comprovou que esgotou as diligências na busca de bens penhoráveis. Isso porque é notório que os
órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais
de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida.
Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros
Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, existindo esse importante aparato tecnológico posto a favor do Estado (RENAJUD), exigir da
parte o exaurimento das vias administrativas na busca de bens do devedor se mostra como uma forma de
apenas procrastinar o andamento do processo, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional.
Vale ressaltar, por fim, que a relevância desses sistemas é tão grande atualmente, que o CNJ recomendou
a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para
transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita
Federal do Brasil (Recomendação nº 51/2015).

TÍTULOS EXECUTIVOS
Natureza jurídica do termo de acordo de parcelamento para fins de execução
O Termo de Acordo de Parcelamento que tenha sido subscrito pelo devedor e pela Fazenda
Pública deve ser considerado documento público para fins de caracterização de título
executivo extrajudicial, apto à promoção de ação executiva, na forma do art. 585, II, do CPC
1973 (art. 784, II, do CPC 2015).
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Ex: João, servidor de um órgão público federal, causou prejuízos ao erário. Foi aberto um
processo administrativo para apurar o dano, que foi orçado em R$ 60 mil. O servidor aceitou
assinar um termo de acordo de parcelamento no qual confessava a dívida e se comprometia a
pagar o débito em 12 prestações. Esse termo de acordo de parcelamento é considerado título
executivo extrajudicial.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.521.531-SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, servidor de um órgão público federal, causou prejuízos ao erário.
Foi aberto um processo administrativo para apurar o dano, que foi orçado em R$ 60 mil.
O servidor aceitou assinar um termo de acordo de parcelamento no qual confessava a dívida e se
comprometia a pagar o débito em 12 prestações.
Ocorre que, após o pagamento de 2 parcelas, ele desistiu de quitar o restante.
A União ajuizou execução de título extrajudicial afirmando que o termo de acordo seria um "documento
público", conforme descrito no art. 585, II, do CPC 1973 (art. 784, II, do CPC 2015):
CPC 1973
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
II - a escritura pública ou outro documento público
assinado pelo devedor; o documento particular
assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o
instrumento de transação referendado pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública ou
pelos advogados dos transatores;

CPC 2015
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
II - a escritura pública ou outro documento público
assinado pelo devedor;
III - o documento particular assinado pelo devedor
e por 2 (duas) testemunhas;

João defendeu-se, por meio de exceção de pré-executividade, alegando que o referido termo de acordo
não pode ser considerado documento público, sendo mero documento particular inservível como título
executivo já que assinado apenas pelo devedor.
A presente execução terá seguimento? O referido termo de acordo pode ser considerado documento
público para fins de execução?
SIM. O Termo de Acordo de Parcelamento que tenha sido subscrito pelo devedor e pela Fazenda Pública
deve ser considerado documento público para fins de caracterização de título executivo extrajudicial, apto
à promoção de ação executiva, na forma do art. 585, II, do CPC 1973 (art. 784, II, do CPC 2015).
Segundo Humberto Theodoro Jr., documento público "é todo aquele cuja elaboração se deu perante
qualquer órgão público, como, por exemplo um termo de confissão de dívida em repartição administrativa
ou o compromisso de responsabilidade pela indenização dos danos em acidente automobilístico firmado
perante a repartição de trânsito" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil - Processo de
Execução e Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Forense,
2013, p. 21).
No mesmo sentido, o STJ já decidiu que documento público, para fins de execução, é aquele produzido por
autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto
(STJ. 1ª Turma. REsp 487.913⁄MG, Rel. Min. José Delgado, DJ 09/06/2003).
Dessa forma, na hipótese em análise, o referido termo é documento público, na medida em que lavrado
sob a chancela de órgão público e firmado pelo devedor, externando a vontade da Administração Pública e
do particular.
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PROCESSO COLETIVO
Legitimidade do MP para propor ACP objetivando a liberação de saldo de contas PIS/PASEP
O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública objetivando a liberação
do saldo de contas PIS/PASEP, na hipótese em que o titular da conta - independentemente da
obtenção de aposentadoria por invalidez ou de benefício assistencial - seja incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, bem
como na hipótese em que o próprio titular da conta ou quaisquer de seus dependentes for
acometido das doenças ou afecções listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS
2.998/2001.
Esse pedido veiculado diz respeito a direitos individuais homogêneos que gozam de relevante
interesse social. Logo, o interesse tutelado referente à liberação do saldo do PIS/PASEP,
mesmo se configurando como individual homogêneo, mostra-se de relevante interesse à
coletividade, tornando legítima a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público,
visto que se subsume aos seus fins institucionais.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.480.250-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/8/2015 (Info 568).
PIS/PASEP
O PIS e o PASEP eram duas contribuições criadas separadamente, mas que, desde 1976, foram unificadas e
passaram a ser denominados de PIS/PASEP.
 PIS é a sigla de "Programa de Integração Social".
 PASEP, por sua vez, significa "Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público".
O PIS era pago pelas empresas e o PASEP pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.
Até 04/10/1988, ou seja, um dia antes de a CF/88 entrar em vigor, o dinheiro arrecadado com o PIS/PASEP
era utilizado para formar um fundo, cujas cotas pertenciam aos trabalhadores. Assim, cada trabalhador
tinha um número de PIS/PASEP onde eram depositados os valores mensalmente.
O art. 239 da CF/88 determinou que as verbas arrecadas com o PIS/PASEP deveriam ser utilizadas para
financiar o programa seguro-desemprego e o abono salarial:
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei
Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da
promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do segurodesemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.
Desse modo, a partir da CF/88, os recursos arrecadados com o PIS/PASEP não mais são depositados na
conta do trabalhador.
O que aconteceu com os valores de PIS/PASEP que estavam depositados nas contas dos trabalhadores?
Eles continuaram a pertencer aos trabalhadores, que continuam podendo levantar (sacar) a quantia nas
hipóteses previstas em lei. Veja o que diz o § 2º do art. 239:
Art. 239 (...) § 2º - Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas
situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada
a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos
participantes.
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Quais são as hipóteses em que o trabalhador pode sacar os recursos do PIS/PASEP?
Tais situações estão previstas no art. 4º, § 1º da LC 26/75:
Art. 4º (...) § 1º - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma
ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte,
será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica
de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.
É possível o levantamento da quantia em outras situações que não estejam aí previstas?
SIM. Em regra, somente é possível a liberação do saldo da conta do PIS/PASEP se for verificada uma das
causas previstas no art. 4º, § 1º, da LC 26/75. No entanto, a jurisprudência do STJ, em homenagem ao
princípio a dignidade da pessoa humana, admite, em hipóteses excepcionais, a liberação do saldo de
depósito do PIS/PASEP aplicando-se, por analogia, as hipóteses de levantamento do FGTS elencadas no
art. 20 da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido: STJ. 2ª Turma. REsp 753.748/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 03/10/2006.
Exemplo: o STJ admite a liberação dos recursos do PIS/PASEP caso o titular da conta esteja com moléstia
grave. Tal situação não está prevista no art. 4º, § 1º da LC 26/75, mas se aplica, por analogia, o art. 20, XIV,
da Lei nº 8.036/90.
Quem é o responsável pela gestão dos recursos do PIS/PASEP?
O PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a instituições
bancárias responsáveis pela administração e liberação dos recursos. A CEF cuida do PIS e o BB do PASEP.
De quem é a competência para julgar ação proposta pedindo a liberação do saldo do PIS/PASEP?
Depende:
 Se a ação for proposta e apenas se comprovar que ocorreu a hipótese prevista na LC, não havendo
resistência por parte da União ou da CEF, a competência será da Justiça Comum Estadual,
considerando que se trata de jurisdição voluntária, na qual não há lide contra a União ou entidade
federal. Nesse sentido:
Súmula 161-STJ: É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos
ao PIS / PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta.


Se a ação for proposta contra a União ou a CEF porque há resistência à liberação da quantia em hipóteses
que não estejam previstas na lei: a competência será da Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88).

Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a seguinte situação adaptada:
Em caso de invalidez do titular da conta, a União e a CEF exigem, para a liberação do saldo do PIS/PASEP,
que o indivíduo já tenha sido aposentado por invalidez ou esteja recebendo benefício assistencial para
deficiente, do INSS. Tal exigência, contudo, não está na LC 26/75, que fala apenas em invalidez do titular
da conta individual.
Diante disso, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União pedindo que ela aceite a
liberação do saldo das contas PIS/PASEP na hipótese de invalidez do titular mesmo que este não tenha
conseguido aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial. O MPF pediu, ainda, que a União seja
condenada a autorizar a liberação do saldo das contas quando o titular ou quaisquer de seus dependentes
estiver acometido de doenças graves listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS 2998/2001.
A União afirmou que o Ministério Público não teria legitimidade para ajuizar ACP formulando esses
pedidos, considerando que não se enquadraria em suas atribuições constitucionais. A tese está correta?
NÃO. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública objetivando a liberação do saldo
de contas PIS/PASEP, na hipótese em que o titular da conta - independentemente da obtenção de
aposentadoria por invalidez ou de benefício assistencial - seja incapaz e insusceptível de reabilitação para
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o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, bem como na hipótese em que o próprio titular da
conta ou quaisquer de seus dependentes for acometido das doenças ou afecções listadas na Portaria
Interministerial MPAS/MS 2.998/2001.
Segundo entendeu o STJ, o pedido veiculado refere-se a direitos individuais homogêneos, mas que gozam
de relevante interesse social. Logo, o interesse tutelado referente à liberação do saldo do PIS/PASEP,
mesmo se configurando como individual homogêneo, mostra-se de relevante interesse à coletividade,
tornando legítima a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público, visto que se subsume aos
seus fins institucionais.

DIREITO PENAL
DOSIMETRIA DA PENA
Compensação entre a atenuante da confissão espontânea
e a agravante de violência contra a mulher
Importante!!!
O réu praticou o crime com violência contra a mulher. Isso configura uma agravante (art. 61, I,
"f", do CP). No entanto, ele confessou a prática do crime, o que é uma atenuante (art. 65, III,
"d"). Diante disso, qual dessas circunstâncias irá prevalecer?
Nenhuma delas. Elas irão se compensar. Segundo decidiu o STJ, compensa-se a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado
com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
6/8/2015 (Info 568).
CONCURSO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES
O que acontece se o juiz, ao sentenciar, perceber que existe, ao mesmo tempo, agravantes e atenuantes
aplicáveis àquele caso concreto? Ex: o réu praticou o crime por relevante valor moral (o que é uma
atenuante), mas cometeu contra seu irmão (o que configura uma agravante).
Neste caso, dizemos que existe um “concurso de agravantes e atenuantes”. O Código Penal prevê o que o
magistrado deve fazer em tais situações:
Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do
crime, da personalidade do agente e da reincidência.
Se compararmos a agravante e a atenuante existentes e nenhuma delas for preponderante em relação à
outra, dizemos que elas são equivalentes (igualmente preponderantes). Neste caso, uma irá neutralizar a
eficácia da outra, de forma que não haverá aumento nem diminuição nesta fase. A isso a doutrina chama
de equivalência das circunstâncias.
Feitos esses esclarecimentos, imagine a seguinte situação: o réu praticou o crime com violência contra a
mulher. Isso configura uma agravante (art. 61, I, "f", do CP). No entanto, ele confessou a prática do
crime, o que é uma atenuante (art. 65, III, "d"). Diante disso, qual dessas circunstâncias irá prevalecer?
Nenhuma delas. Elas irão se compensar. Segundo decidiu o STJ, compensa-se a atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a
mulher (art. 61, II, "f", do CP).
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O STJ tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade
do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e
atenuantes, nos termos consignados pelo art. 67 do CP. Nessa linha intelectiva, o STJ, por ocasião do
julgamento do REsp 1.341.370-MT, Terceira Seção, DJe 17/4/2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
pacificou a compreensão de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por
serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si. Nessa senda, o referido
entendimento deve ser estendido, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude,
por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.

PENA DE MULTA
Extinção da punibilidade independentemente do adimplemento da pena de multa
João foi condenado a 3 anos de reclusão (pena privativa de liberdade) e a 200 dias-multa. Após
cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, João foi solto e a Defensoria Pública
peticionou ao juízo requerendo a extinção da punibilidade. O juiz extinguiu a pena privativa de
liberdade pelo seu integral cumprimento; todavia, determinou que fosse oficiada a
Procuradoria da Fazenda Pública para cobrança da pena de multa e afirmou que a extinção da
punibilidade só poderia ser decretada quando houvesse o pagamento do valor.
Agiu corretamente o magistrado? O inadimplemento da pena de multa impede a extinção da
punibilidade mesmo que já tenha sido cumprida a pena privativa de liberdade ou a pena
restritiva de direitos?
NÃO. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade.
Em outras palavras, o que importa para a extinção da punibilidade é o cumprimento da pena
privativa de liberdade ou da restritiva de direitos. Cumpridas tais sanções, o fato de o apenado
ainda não ter pago a multa não interfere na extinção da punibilidade. Isso porque a pena de
multa é considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública (Súmula 521-STJ).
Assim, cumprida a pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), extingue-se a
execução penal e, se restar ainda pendente o pagamento multa, esta deverá ser cobrada pela
Fazenda Pública, no juízo competente, tendo se esgotado, no entanto, a jurisdição criminal.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.519.777-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 (recurso
repetitivo) (Info 568).
SANÇÃO PENAL
Sanção penal é a resposta dada pelo Estado à pessoa que praticou uma infração penal.
Existem duas espécies de sanção penal:
1) Pena.
2) Medida de segurança.
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Veja abaixo o esquema que mostra as espécies de sanção penal e suas subespécies:

1) PENAS

1.1 Privativas de liberdade
1.2 Restritivas de direito
1.3 Multa

SANÇÃO PENAL
2.1 Detentiva
2) MEDIDAS DE
SEGURANÇA
2.2 Restritiva

MULTA
Conceito
Multa é uma espécie de pena por meio da qual o condenado fica obrigado a pagar uma quantia em
dinheiro que será revertida em favor do Fundo Penitenciário.
Pagamento da multa
A pena de multa é fixada na própria sentença condenatória.
Depois que a sentença transitar em julgado, o condenado terá um prazo máximo de 10 dias para pagar a
multa imposta (art. 50 do CP).
O Código prevê a possibilidade de o condenado requerer o parcelamento da multa em prestações
mensais, iguais e sucessivas, podendo o juiz autorizar desde que as circunstâncias justifiquem (ex: réu
muito pobre, multa elevadíssima etc.).
O parcelamento deverá ser feito antes de esgotado o prazo de 10 dias.
O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do
condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações (art. 169, § 1º da LEP).
Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, poderá revogar o benefício (art. 169, § 2º da LEP).
O que acontece caso o condenado não pague nem parcele a multa no prazo de 10 dias?
 Antes da Lei n. 9.268/96: se o condenado, deliberadamente, deixasse de pagar a pena de multa, ela
deveria ser convertida em pena de detenção. Em outras palavras, a multa era transformada em pena
privativa de liberdade.
 Atualmente: a Lei n. 9.268/96 alterou o art. 51 do CP e previu que, se a multa não for paga, ela será
considerada dívida de valor e deverá ser cobrada do condenado pela Fazenda Pública por meio de
execução fiscal.
Importante, no entanto, esclarecer que, mesmo com essa mudança feita pela Lei n. 9.268/96, a multa
continua tendo caráter de sanção criminal, ou seja, permanece sendo uma pena. A única coisa que essa Lei
fez foi mudar a forma de cobrança da multa não paga: antes, ela virava pena de detenção; agora, deve ser
cobrada por meio de execução fiscal.
Quem executa a pena de multa?
A pena de multa é executada pela Fazenda Pública, por meio de execução fiscal que tramita na vara de
execuções fiscais. O rito a ser aplicado é o da Lei n. 6.830/80. Não se aplica a Lei n. 7.210/84 (LEP). A
execução da pena de multa ocorre como se estivesse sendo cobrada uma multa tributária.
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Exemplo: João foi sentenciado por roubo e o juiz de direito (Justiça Estadual) o condenou a 4 anos de
reclusão e mais 10 dias-multa no valor de meio salário mínimo cada. Depois do trânsito em julgado, o
condenado foi intimado para pagar a pena de multa no prazo de 10 dias, mas não o fez. Diante disso, o
escrivão da vara irá fazer uma certidão, na qual constarão as informações sobre a condenação e o valor da
multa e o magistrado a remeterá para a Procuradoria Geral do Estado. Um dos Procuradores do Estado irá
ajuizar, em nome do Estado, uma execução fiscal que tramitará na vara de execuções fiscais (não é na vara
de execuções penais).
Obs: se João tivesse sido condenado pela Justiça Federal, quem iria ingressar com a execução seria a
União, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN).
O Ministério Público pode executar a pena de multa?
NÃO. De jeito nenhum. A legitimidade para executar a pena de multa é da Fazenda Pública (União ou
Estado-membro), a depender da “Justiça” que condenou o réu e esta execução só pode ser proposta por
meio da Procuradoria jurídica da Fazenda Pública (PFN ou PGE).
A Lei n. 9.268⁄96, ao alterar a redação do art. 51 do CP, afastou a titularidade do Ministério Público para
cobrar a pena de multa.
Em suma:
Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em
sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
INADIMPLEMENTO DA MULTA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi condenado a 3 anos de reclusão (pena privativa de liberdade) e a 200 dias-multa.
Após cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, João foi solto e a Defensoria Pública peticionou
ao juízo requerendo a extinção da punibilidade.
O juiz extinguiu a pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento; todavia, determinou que
fosse oficiada a Procuradoria da Fazenda Pública para a cobrança da pena de multa e afirmou que a
extinção da punibilidade só poderia ser decretada quando houvesse o pagamento do valor.
Agiu corretamente o magistrado? O inadimplemento da pena de multa impede a extinção da
punibilidade mesmo que já tenha sido cumprida a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de
direitos?
NÃO. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a
restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Em outras palavras, o que importa para a extinção da punibilidade é o cumprimento da pena privativa de
liberdade ou da restritiva de direitos. Cumpridas tais sanções, o fato de o apenado ainda não ter pago a
multa não interfere na extinção da punibilidade. Isso porque a pena de multa é considerada dívida de valor
e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública.
Assim, cumprida a pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), extingue-se a execução penal e se
restar ainda pendente o pagamento da multa, esta deverá ser cobrada pela Fazenda Pública, no juízo
competente, tendo se esgotado, no entanto, a jurisdição criminal.
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PRESCRIÇÃO
Interrupção de prescrição de pretensão punitiva em crimes conexos
Importante!!!
No caso de crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença
condenatória para um dos crimes e acórdão condenatório para o outro delito, tem-se que a
prescrição da pretensão punitiva de ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional
(art. 117, § 1º, do CP).
STJ. 5ª Turma. RHC 40.177-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
NOÇÕES GERAIS SOBRE PRESCRIÇÃO
O que é prescrição no direito penal?
Prescrição pode ser conceituada como sendo:
 a perda do direito do Estado de
 punir (pretensão punitiva) ou
 executar uma punição já imposta (pretensão executória),
 em razão de não ter agido (inércia) nos prazos previstos em lei.
Natureza jurídica
A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Prazos
Os prazos de prescrição estão previstos no art. 109 do CP:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva
Quando começa a correr o prazo da prescrição? Em outras palavras, a partir de quando começa o prazo
para que o Estado-acusação tente punir uma pessoa que, supostamente, cometeu um crime?
As regras e as exceções são as seguintes:
Regra geral no caso de
crimes consumados

O prazo prescricional começa a correr do dia
em que o crime se CONSUMOU.

Regra geral no caso de
crimes tentados

O prazo prescricional começa a correr do dia
em que CESSOU A ATIVIDADE CRIMINOSA.

1ª regra específica:
crimes permanentes

O prazo prescricional começa a correr do dia
em que CESSOU A PERMANÊNCIA.

2ª regra específica:
crime de bigamia

O prazo prescricional começa a correr do dia
em que O FATO SE TORNOU CONHECIDO.
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3ª regra específica:
crime de falsificação ou
alteração de assentamento do
registro civil

O prazo prescricional começa a correr do dia
em que O FATO SE TORNOU CONHECIDO.

4ª regra específica:
crimes contra a dignidade sexual
de crianças e adolescentes

O prazo prescricional começa a correr do dia
em que a vítima completar 18 (dezoito) anos,
salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

Causas que interrompem o prazo prescricional
O art. 117 do CP traz os momentos em que o prazo da prescrição é interrompido.
Interrupção do prazo significa que ele é zerado e recomeça a ser contado a partir daquela data.
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
ANÁLISE DO INCISO IV DO ART. 117 DO CP
O inciso IV do art. 117 do CP prevê que a publicação da sentença condenatória ou do acórdão
condenatório interrompe o prazo prescricional. Esse é um inciso que gera algumas polêmicas na doutrina e
jurisprudência, razão pela qual irei explicá-lo com mais calma.
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, de 19 anos de idade, praticou um furto consumado em 28/03/2008.
Foi denunciado e a denúncia recebida em 28/06/2008.
Foi condenado, em 1ª instância, a uma pena de 2 anos de reclusão, sentença publicada em 28/10/2009.
O Ministério Público não recorreu.
A defesa interpôs apelação e o Tribunal de Justiça manteve a sentença, confirmando a condenação,
acórdão publicado em 28/09/2011.
Contra a decisão do TJ, a defesa interpôs recurso extraordinário ao STF.
No dia 28/05/2013, a 1ª Turma do STF iniciou o julgamento do recurso.
Vamos verificar se houve prescrição no caso relatado acima?
Início do prazo prescricional
O prazo prescricional do crime cometido por João começou a correr em 28/03/2008, dia em que o crime
se consumou (art. 111, I, do CP).
Como ele foi condenado a uma pena não superior a 2 anos, qual é o prazo prescricional aplicável a este fato?
O delito praticado por João prescreverá em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CP:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
Vimos acima que existem algumas hipóteses que interrompem o prazo prescricional (art. 117). Vejamos
quais delas se aplicam ao caso de João:
 Início da contagem do prazo prescricional: dia em que o crime se consumou – 28/03/2008.
 Este prazo foi interrompido (recomeçou do zero) quando a denúncia foi recebida: 28/06/2008.
 O prazo foi novamente interrompido (recomeçou) quando a sentença condenatória foi publicada:
28/10/2009.
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Confira se houve prescrição:
 Entre a data do fato e o recebimento da denúncia: 3 meses (não houve prescrição).
 Entre a data do recebimento e a publicação da sentença: 1 ano e 4 meses (não houve prescrição).
Logo, até aqui não houve prescrição.
Após a publicação da sentença condenatória, o que acontece com o prazo que já passou?
Ele será interrompido, ou seja, reiniciado. Despreza-se o período anterior (esse 1 ano e 4 meses) e inicia-se
uma nova contagem a partir desta data (28/10/2009).
No dia 28/09/2011 foi publicado um acórdão do TJ confirmando a condenação, ou seja, dizendo que a
sentença deveria ser mantida. Este acórdão interrompeu a prescrição?
NÃO. Somente o acórdão condenatório é que interrompe a prescrição (art. 117, IV, do CP).
Para o STJ e o STF, se o acórdão apenas confirma a condenação ou então reduz a pena do condenado, ele
não terá o condão de interromper a prescrição. Veja:
(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento PACÍFICO, no sentido de que o acórdão
confirmatório da condenação, ainda que modifique a pena fixada, não interrompe o curso do prazo
prescricional. (...)
(STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1152014/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 02/04/2013).
Assim, no dia 28/09/2011 não houve interrupção da prescrição porque o acórdão apenas reduziu a pena
imposta, não podendo ser considerado “acórdão condenatório”.
Guarde isso, para fins de prescrição: acórdão confirmatório da condenação ≠ acórdão condenatório
No dia 28/05/2013, o STF iniciou o julgamento do recurso e o Min. Relator percebeu que havia ocorrido
a prescrição. Por quê?
Porque entre a data da publicação da sentença condenatória (28/10/2009) e o julgamento do RE
(28/05/2013) já havia se passado 3 anos e 5 meses.
Mas o prazo prescricional não era de 4 anos?
NÃO. De fato, quando a pena fixada for de até 2 anos, o prazo prescricional será de 4 anos (art. 109, V do
CP). Ocorre que, e aí vem o detalhe que poderia levar você a errar na prova: o réu era menor de 21 anos
na data do fato.
Se o réu, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, os prazos prescricionais, para ele, são reduzidos pela
metade. É o que preconiza o art. 115 do CP:
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor
de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Logo, em vez de utilizarmos o prazo de 4 anos, devemos considerá-lo pela metade, ou seja, apenas 2 anos.
Entre a data da publicação da sentença (28/10/2009) e o dia do julgamento do Recurso Extraordinário
(28/05/2013) havia se passado mais de 2 anos, razão pela qual não fazia mais sentido julgar o mérito do
recurso, considerando que o crime já estava prescrito. Vale ressaltar que não havia possibilidade do STF
aumentar a pena do réu, tendo em vista que somente ele recorreu e não existe reformatio in pejus.
Desse modo, o STF, mesmo sem que a defesa houvesse pedido, verificou a ocorrência da prescrição e a
declarou, conforme autoriza o art. 61 do CPP: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta
a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”
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Resumindo:
O art. 117, IV do CP estabelece que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis.
Para o STJ e o STF, se o acórdão apenas CONFIRMA a condenação ou então REDUZ a pena do
condenado, ele não terá o condão de interromper a prescrição.
STF. 1ª Turma. RE 751394/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28/5/2013 (Info 708).
INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA EM CRIMES CONEXOS
Os esclarecimentos acima, apesar de longos, foram importantes para você entender melhor o tema que
vem a seguir. Imagine a seguinte situação hipotética:
Paulo foi denunciado pela prática do art. 299 do CP em concurso com o art. 7º da Lei nº 7.492/86.
Na sentença, o juiz condenou o réu pelo art. 299 do CP e absolveu quanto ao art. 7º da Lei nº 7.492/86.
Houve recurso por parte do MP e o Tribunal confirmou a condenação do art. 299 do CP e reformou a
absolvição quanto ao outro delito, ou seja, condenou Paulo também pelo art. 7º da Lei nº 7.492/86.
Devemos lembrar que as causas de interrupção da prescrição estão no art. 117 do CP, com destaque para
o inciso IV:
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
Quando o juiz sentenciou, Paulo condenando-o apenas pelo art. 299 do CP, houve interrupção da prescrição?
SIM, com base no art. 117, IV, do CP.
Em nosso exemplo, Paulo foi condenado apenas por um dos crimes. Diante disso, surgiu a seguinte
dúvida: essa interrupção provocada pela sentença atingiu apenas o art. 299 do CP ou o prazo
prescricional do delito do art. 7º também foi interrompido?
Houve interrupção não apenas para o crime do art. 299 do CP, como também para o delito do art. 7º da
Lei nº 7.492/86. Em suma, o prazo prescricional de ambos os delitos foram interrompidos mesmo a
sentença tendo absolvido o réu quanto a um deles!
E quando o acórdão confirmou a condenação quanto ao art. 299 e reformou a sentença para condená-lo
também pelo art. 7º da Lei nº 7.492/86, houve novamente interrupção para ambos os delitos?
SIM. Houve interrupção não apenas para o crime do art. 7º da Lei nº 7.492/86, como também para o delito
do art. 299 do CP.
Por quê?
Porque existe uma regra no Código Penal prevendo que, se no mesmo processo existem crimes conexos, a
interrupção da prescrição para um deles atinge todos os demais. Veja o que diz o § 1º do art. 117 do CP:
§ 1º - (...) Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção
relativa a qualquer deles.
Repare que, quando a sentença foi publicada, o "normal" seria ocorrer a interrupção apenas para o delito
do art. 299 do CP, já que só houve condenação quanto a este crime. No entanto, por força da regra do § 1º
do art. 117, a interrupção é estendida para atingir também o delito conexo (art. 7º da Lei nº 7.492/86).
No caso do acórdão, por sua vez, como ele apenas confirmou a condenação do art. 299 do CP, o "normal"
seria ele não interromper novamente a prescrição para este crime, já que, como vimos, para o STJ e o STF,
se o acórdão apenas confirma a condenação ou então reduz a pena do condenado, ele não terá o condão
de interromper a prescrição. Assim, repetindo, em nosso exemplo, o "normal" seria o acórdão não ter
interrompido novamente o prazo prescricional do crime do art. 299 (considerando que a sentença já havia
condenado o réu quanto a este delito, não se enquadrando a situação, portanto, no inciso IV do art. 117
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do CP. No entanto, como o acórdão condenou o réu pelo art. 7º da Lei nº 7.492/86, ele interrompeu o
prazo prescricional para este delito (art. 7º) e, por extensão, acabou interrompendo também para o delito
do art. 299 do CP.
Em suma:
No caso de crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença condenatória para
um dos crimes e acórdão condenatório para o outro delito, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva
de ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional (art. 117, § 1º, do CP).
Tema difícil, mas muito interessante e que será cobrado, com certeza, nas provas.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Para a caracterização do estupro de vulnerável basta que o agente
tenha praticado o ato sexual com menor de 14 anos
Praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos é crime.
Antes da Lei 12.015/2009, tais condutas poderiam se enquadrar nos crimes previstos no art. 213
c/c art. 224, “a” (estupro com violência presumida por ser menor de 14 anos) ou art. 214 c/c art.
224, “a” (atentado violento ao pudor com violência presumida por ser menor de 14 anos).
Depois da Lei 12.015/2009, essa conduta é criminalizada como estupro de vulnerável (art.
217-A do CP).
Se o agente pratica conjunção carnal ou atentado violento ao pudor com um adolescente de 13
anos, existe crime mesmo que a vítima consinta com o ato sexual? Mesmo que a vítima e o
adulto sejam namorados? Mesmo que a vítima já tenha tido outras experiências sexuais?
SIM. Antes ou depois da Lei 12.015/2009, quem manteve ou mantiver relação sexual com
menor de 14 anos comete crime e não importa se a vítima consentiu, se mantinham
relacionamentos ou se a vítima já tinha tido outros atos sexuais pretéritos.
O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:
"Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do
Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso
com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual
anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a
ocorrência do crime."
STJ. 3ª Seção. REsp 1.480.881-PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 (recurso
repetitivo) (Info 568).
A Lei n. 12.015/2009 acrescentou o art. 217-A ao Código Penal, criando um novo delito, chamado de
“estupro de vulnerável”:
Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
Antes do art. 217-A, as condutas de praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos
poderia ser considerado crime?
SIM. Tais condutas poderiam se enquadrar nos crimes previstos no art. 213 c/c art. 224, “a” (estupro com
violência presumida por ser menor de 14 anos) ou art. 214 c/c art. 224, “a” (atentado violento ao pudor
com violência presumida por ser menor de 14 anos), todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n.
12.015/2009.
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Desse modo, apesar dos arts. 214 e 224 do CP terem sido revogados pela Lei n. 12.015/2009, não houve
abolitio criminis dessas condutas, ou seja, continua sendo crime praticar ato libidinoso com menor de 14
anos. No entanto, essas condutas, agora, são punidas pelo art. 217-A do CP. O que houve, portanto, foi a
continuidade normativa típica, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta
continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro
dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.
Se o agente praticasse atentado violento ao pudor (ex: coito anal) com um adolescente de 13 anos,
haveria crime mesmo que a vítima consentisse (concordasse) com o ato sexual? Haveria crime mesmo
que a vítima já tivesse tido outras relações sexuais com outros parceiros anteriormente? Essa presunção
de violência era absoluta?
SIM. A presunção de violência nos crimes contra os costumes cometidos contra menores de 14 anos,
prevista na antiga redação do art. 224, alínea “a”, do CP (antes da Lei n. 12.015/2009), possuía caráter
absoluto, pois constituía critério objetivo para se verificar a ausência de condições de anuir com o ato
sexual.
Assim, essa presunção absoluta não podia ser afastada (relativizada) mesmo que a vítima tivesse dado seu
“consentimento” porque nesta idade este consentimento seria viciado (inválido). Logo, mesmo que a
vítima tivesse experiência sexual anterior, mesmo que fosse namorado do autor do fato, ainda assim
haveria o crime.
A presunção de violência era absoluta nos casos de estupro/atentado violento ao pudor contra menor de
14 anos.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1152864/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/02/2014.
E, atualmente, ou seja, após a Lei n. 12.015/2009?
Continua sendo crime praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14
anos. Isso está expresso no art. 217-A do CP e não interessa se a vítima deu consentimento, se namorava o
autor do fato etc. A discussão sobre presunção de violência perdeu sentido porque agora a lei incluiu a
idade (menor de 14 anos) no próprio tipo penal. Manteve relação sexual com menor de 14 anos: estupro
de vulnerável.
A Lei n. 12.015/2009 acrescentou o art. 217-A ao Código Penal, criando um novo delito, chamado de
“estupro de vulnerável”:
Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
A fim de que não houvesse mais dúvidas sobre o tema, o STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese
em recurso especial repetitivo:
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do CP, basta que o
agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.480.881-PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 (Info 568).
Em algumas localidades do país (ex: determinadas comunidades do interior), seria possível dizer que não
há crime, considerando que é costume a prática de atos sexuais com crianças? É possível excluir o crime
de estupro de vulnerável com base no princípio da adequação social?
NÃO. Segundo afirmou o Min. Rogério Schietti, a prática sexual envolvendo menores de 14 anos não pode
ser considerada como algo dentro da "normalidade social". Não é correto imaginar que o Direito Penal
deva se adaptar a todos os inúmeros costumes de cada uma das microrregiões do país, sob pena de se
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criar um verdadeiro caos normativo, com reflexos danosos à ordem e à paz públicas.
Ademais, o afastamento do princípio da adequação social aos casos de estupro de vulnerável busca evitar
a carga de subjetivismo que acabaria marcando a atuação do julgador nesses casos, com danos relevantes
ao bem jurídico tutelado, que é o saudável crescimento físico, psíquico e emocional de crianças e
adolescentes. Esse bem jurídico goza de proteção constitucional e legal, não estando sujeito a
relativizações.
Na sentença, durante a dosimetria, o juiz pode reduzir a pena-base do réu alegando que a vítima (menor
de 14 anos) já tinha experiência sexual anterior ou argumentando que a vítima era homossexual?
Claro que NÃO. Em se tratando de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a experiência sexual
anterior e a eventual homossexualidade do ofendido não servem para justificar a diminuição da pena-base
a título de comportamento da vítima.
A experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade do ofendido, assim como não desnaturam
(descaracterizam) o crime sexual praticado contra menor de 14 anos, não servem também para justificar a
diminuição da pena-base, a título de comportamento da vítima.
STJ. 6ª Turma. REsp 897.734-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/2/2015 (Info 555).

COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
Crime de coação no curso de Procedimento Investigatório Criminal (PIC)
Importante!!!
Atenção! Ministério Público
O Código Penal prevê o delito de coação no curso do processo:
Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou
alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a
intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
O crime em tela abrange o "Procedimento Investigatório Criminal" (PIC), que é o
procedimento investigatório aberto pelo Ministério Público? Se um investigado ameaça uma
testemunha que seria ouvida pelo MP no PIC, ele pratica o delito do art. 344 do CP?
SIM. O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) pode ser praticado no decorrer
de Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Isso
porque o PIC serve para os mesmos fins e efeitos do inquérito policial.
STJ. 6ª Turma. HC 315.743-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 6/8/2015 (Info 568).
Coação no curso do processo
O Código Penal prevê o delito de coação no curso do processo:
Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra
autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial,
policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Em que consiste o delito:
- O agente usa de violência (ex: desfere uma surra)
- ou de grave ameaça (ex: você vai morrer)
- contra autoridade (ex: juiz, membro do MP, delegado),
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-

contra a parte (ex: o réu ameaça o autor da ação de reintegração)
ou contra qualquer outra pessoa que participe do processo (ex: testemunha, perito, oficial de justiça)
sendo essa violência ou grave ameaça praticadas com o objetivo de coagir a autoridade, a parte ou a
outra pessoa a fazer ou deixar de fazer algo no processo que seja de interesse do agente ou de um
terceiro que ele quer favorecer.

Conceito amplo de "processo"
Quando o tipo penal fala em "processo", este possui sentido amplo e abrange:
 processo judicial (cível, criminal, trabalhista etc.);
 processo administrativo (ex: PAD, inquérito civil);
 "processo" policial (inquérito policial e termo circunstanciado);
 processo arbitral.
O tipo penal em tela abrange o "Procedimento Investigatório Criminal" (PIC), que é o procedimento
investigatório aberto pelo Ministério Público? Se um investigado ameaça uma testemunha que seria
ouvida pelo MP no PIC, ele pratica o delito do art. 344 do CP?
SIM. O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) pode ser praticado no decorrer de
Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Isso porque o PIC serve
para os mesmos fins e efeitos do inquérito policial.
Além disso, o STJ já reconheceu a ocorrência do crime do art. 344 do CP mesmo que as ameaças tenham
sido proferidas antes mesmo da instauração formal do inquérito policial, desde que realizadas com o
intuito de influenciar o resultado de eventual investigação criminal. Veja:
(...) Se, após efetuada a prisão em flagrante pelo crime de furto, o Paciente desfere ameaças direcionadas
às vítimas e às testemunhas com o objetivo de influenciar o resultado de eventual investigação criminal,
resta caracterizado o tipo previsto no art. 344 do Código Penal. (...)
(STJ. 5ª Turma. HC 152.526/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/12/2011).
Se um investigado ameaça uma testemunha que seria ouvida na CPI, ele pratica o delito do art. 344 do CP?
NÃO. Neste caso, existe um tipo específico previsto no art. 4º, I, da Lei nº 1.579/52:
Art. 4º Constitui crime:
I - Impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de
Comissão Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros.
Pena - A do art. 329 do Código Penal.
Consumação
Trata-se de crime formal. O delito consuma-se no momento em que o agente usa de violência ou no
instante em que a grave ameaça chega ao destinatário. O crime se consuma mesmo que a vítima da
violência ou da ameaça não faça aquilo que o agente desejava. Em outras palavras, o delito se consuma
mesmo que a coação não surta efeito favorável ao agente ou a terceiro que ele queria ajudar.
Tentativa
É possível em alguns casos. Ex: o agente envia um e-mail para a testemunha, ameaçando-lhe, mas este
acaba indo para o lixo eletrônico e ela não o lê.
Concurso material
 Se o agente praticou o crime do art. 344 mediante VIOLÊNCIA FÍSICA, além da pena do crime de
coação no curso do processo, ele também receberá a reprimenda prevista para o crime violento (ex:
pena do art. 344 + pena do delito de lesões corporais). Trata-se de hipótese de concurso material
obrigatório por força de lei.
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Se o agente praticou o crime do art. 344 mediante grave ameaça, ele só receberá a pena do crime de
coação no curso do processo. Não haverá concurso entre o art. 344 e o crime de ameaça (art. 147).
Isso porque a regra é o crime menos grave ou crime meio ser absorvido pelo crime mais grave ou
crime-fim (princípio da consunção). No caso da violência física, não ocorre essa absorção por expressa
previsão legal do art. 344 quando fala da pena.

LEI 7.802/89
Crime de transporte de agrotóxicos (art. 15)
A conduta consistente em transportar, no território nacional, em desacordo com as exigências
estabelecidas na legislação pertinente, agrotóxicos importados por terceiro de forma
clandestina não se adequa ao tipo de importação ilegal de substância tóxica (art. 56 da Lei
9.605/98) caso o agente não tenha ajustado ou posteriormente aderido à importação ilegal
antes da entrada do produto no país, ainda que o autor saiba da procedência estrangeira e
ilegal do produto, subsumindo-se ao tipo de transporte ilegal de agrotóxicos (art. 15 da Lei
7.802/89).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.449.266-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015
(Info 568).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João mora em Foz do Iguaçú (PR) e constantemente viaja até Ciudad del Este (Paraguai) de onde traz
muambas para serem revendidas no Brasil. Ressalte-se que João importa esses produtos de forma
clandestina, sem pagar impostos e sem obter autorização dos órgãos de vigilância sanitária e ambiental.
Pedro, morador de Goiânia, foi até Foz do Iguaçú (PR) visitar uma namorada e, passeando pelo centro da
cidade, conheceu João, que lhe ofereceu diversas muambas.
Pedro viu que João tinha em seu depósito agrotóxicos importados muito baratos e resolveu comprá-los
para revendê-los pelo dobro do preço no interior de Goiás.
Alguns dias depois, quando retornava à Capital Federal, o ônibus onde estava Pedro parou em um posto
de fiscalização, tendo os fiscais encontrado em sua mala mais de 100 pacotes do agrotóxico estrangeiro.
Pedro foi preso em flagrante e narrou toda a história acima.
O Ministério Público federal denunciou Pedro pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98
(Lei dos Crimes Ambientais):
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
A imputação feita pelo MPF foi correta?
NÃO. A conduta consistente em transportar, no território nacional, em desacordo com as exigências
estabelecidas na legislação pertinente, agrotóxicos, importados por terceiro de forma clandestina, não se
adequa ao tipo de importação ilegal de substância tóxica (art. 56 da Lei nº 9.605/98) caso o agente não
tenha ajustado ou posteriormente aderido à importação ilegal antes da entrada do produto no país, ainda
que o autor saiba da procedência estrangeira e ilegal do produto.
No caso concreto, a conduta praticada amolda-se ao crime de transporte ilegal de agrotóxicos, definido no
art. 15 da Lei nº 7.802/89:
Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e
embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas
na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.
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Como Pedro não participou da importação, ele não poderia responder pelo delito do art. 56 da Lei nº
9.605/98. Para que ele respondesse por esse delito, seria necessário que, antes de o produto ter entrado
no Brasil, ele tivesse encomendado, combinado ou aderido à importação. Como Pedro combinou a compra
depois de o produto já estar no território nacional, ele não participou da importação. Logo, o crime do art.
56 da Lei nº 9.605/98 já tinha acontecido, sendo formal instantâneo, ou seja, consumando-se com a
simples entrada do produto no país.
A participação na modalidade de coautoria sucessiva, em que o partícipe resolve aderir à conduta
delituosa após o início da sua execução, exige, além do liame subjetivo comum a todo concurso de
agentes, que a adesão do partícipe ocorra antes da consumação do delito, caso contrário, restará
configurado delito autônomo.

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Termo inicial do prazo prescricional do crime previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/90
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva do crime previsto no art. 2º, I, da
Lei nº 8.137/90 é a data em que a fraude é praticada, e não a data em que ela é descoberta. Isso
porque o referido tipo tem natureza de crime formal, instantâneo, sendo suficiente a conduta
instrumental, haja vista não ser necessária a efetiva supressão ou redução do tributo para a
sua consumação, bastando o emprego da fraude.
Assim, o fato de a fraude ter sido empregada em momento determinado, ainda que irradie
efeitos até ser descoberta, não revela conduta permanente, mas sim crime instantâneo de
efeitos permanentes - os quais perduraram até a descoberta do engodo.
STJ. 5ª Turma. RHC 36.024-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
Lei nº 8.137/90
A Lei nº 8.137/90, em seus arts. 1º a 3º, prevê crimes contra a ordem tributária, assim divididos:
 Sonegação fiscal (art. 1º);
 Crimes da mesma natureza de sonegação fiscal (art. 2º);
 Crimes funcionais tributários (art. 3º).
Os arts. 1º e 2º da Lei trazem os crimes praticados por particulares contra a ordem tributária.
O art. 3º, por sua vez, prevê crimes funcionais contra a ordem tributária, exigindo que sejam praticados
por funcionários públicos e em razão da função.
Art. 2º, I
O art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 prevê o seguinte delito:
Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
O crime do art. 2º, I, é muito parecido com o delito do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90:
Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
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A principal diferença entre os dois crimes é a seguinte:
Art. 1º, I

Art. 2º, I

É crime material.
Para a sua consumação, exige-se que haja a
efetiva supressão ou redução do tributo. Em suma,
o tipo penal exige que tenha havido sonegação.

É crime formal.
Para a sua consumação, basta que o agente tenha
feito a declaração falsa, omitido declaração ou
empregado outra fraude com o objetivo de se eximir
do pagamento do tributo. O tipo penal não exige que
tenha havido sonegação. Aliás, se o agente conseguir
efetivamente a sonegação, ele não responderá pelo
art. 2º, I, mas sim pelo art. 1º, I.
É indispensável a constituição definitiva do crédito Não é necessária a constituição definitiva do
tributário.
crédito tributário.
Aplica-se a SV 24-STF.
Não se aplica a SV 24-STF.
O art. 2º, I, é a forma tentada do art. 1º, I. Assim, se o agente iniciar os atos executórios para praticar a
sonegação fiscal (art. 1º, I), mas não conseguir por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá
pelo crime do art. 2º, I (e não pelo art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 c/c o art. 14, II, do CP).
Qual é o termo inicial da prescrição nas hipóteses dos arts. 1º e 2º? Existe diferença entre os delitos?
Art. 1º, I
O prazo prescricional somente tem início com a
constituição do crédito tributário (lançamento
definitivo).
Trata-se de crime material.

Art. 2º, I
O prazo prescricional tem início na data em que a
fraude é praticada (e não a data em que ela é
descoberta).
Trata-se de crime formal.

Exemplo:
Em 2010, João fez uma alteração fraudulenta no contrato social da empresa da qual fazia parte com o
objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos.
Em 2011, a Receita Federal, em uma fiscalização realizada na empresa, percebeu a fraude antes que
pudesse ter havido a efetiva supressão do tributo.
Segundo o STJ, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva do crime previsto no art. 2º, I,
da Lei nº 8.137/90 é a data em que a fraude é praticada, e não a data em que ela é descoberta. Isso
porque o referido tipo tem natureza de crime formal, instantâneo, sendo suficiente a conduta
instrumental, haja vista não ser necessária a efetiva supressão ou redução do tributo para a sua
consumação, bastando o emprego da fraude.
Assim, o fato de a fraude ter sido empregada em momento determinado, ainda que irradie efeitos até ser
descoberta, não revela conduta permanente, mas sim, crime instantâneo de efeitos permanentes - os
quais perduraram até a descoberta do engodo.
(STJ. 5ª Turma. RHC 36.024-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015. Info 568).
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LEI DE DROGAS
Livramento condicional no caso de associação para o tráfico (art. 35)
Importante!!!
O art. 83 do CP prevê que o condenado por crime hediondo ou equiparado que não for
reincidente específico poderá obter livramento condicional após cumprir 2/3 da pena. Os
condenados por crimes não hediondos ou equiparados terão direito ao benefício se
cumprirem mais de 1/3 da pena (não sendo reincidentes em crimes dolosos) ou se cumprirem
mais de 1/2 da pena (se forem reincidentes em crimes dolosos).
O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, não é
hediondo nem equiparado. No entanto, mesmo assim, o prazo para se obter o livramento
condicional é de 2/3 porque este requisito é exigido pelo parágrafo único do art. 44 da Lei de
Drogas.
Dessa forma, aplica-se ao crime do art. 35 da LD o requisito objetivo de 2/3 não por força do
art. 83, V, do CP, mas sim em razão do art. 44, parágrafo único, da LD.
Vale ressaltar que, no caso do crime de associação para o tráfico, o art. 44, parágrafo único, da
LD prevalece em detrimento da regra do art. 83, V, do CP em virtude de ser dispositivo
específico para os crimes relacionados com drogas (critério da especialidade), além de ser
norma posterior (critério cronológico).
Uma última observação: se o réu estiver cumprindo pena pela prática do crime de associação
para o tráfico (art. 35), o requisito objetivo para que ele possa obter progressão de regime
será de 1/6 da pena (quantidade de tempo exigida para os "crimes comuns"). Os condenados
por crimes hediondos ou equiparados só têm direito de progredir depois de cumpridos 2/5
(se primário) ou 3/5 (se reincidente).
STJ. 5ª Turma. HC 311.656-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
O delito de associação para fins de tráfico é previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes
termos:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos)
dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática
reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.
Em que consiste o crime:
A pessoa comete esse crime quando se junta com outra(s) pessoa(s), de forma estável e permanente, com
o objetivo de praticar:
 tráfico de drogas (caput do art. 33);
 condutas equiparadas a tráfico de drogas (§ 1º do art. 33); ou
 tráfico de maquinários para drogas (art. 34).
Duas ou mais pessoas que se unem para financiar/custear o tráfico (crime do art. 36)
Podem responder pelo art. 35 se essa reunião for para a prática reiterada do art. 36.
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Crime autônomo
O art. 35 é um crime autônomo. Isso significa que ele pode se consumar mesmo que os delitos nele
mencionados acabem não ocorrendo e fiquem apenas na cogitação ou preparação.
Assim, se João e Antônio se juntam, de forma estável e permanente, para praticar tráfico de drogas, eles
terão cometido o crime do art. 35, ainda que não consigam perpetrar nenhuma vez o tráfico de drogas.
Se João e Antônio conseguirem praticar o tráfico de drogas, eles responderão pelos dois delitos, ou seja,
pelo art. 35 em concurso material com o art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Associação = reunião estável e permanente
É muito importante ressaltar que associação significa uma reunião (junção) estável e permanente
(duradoura) de pessoas. A isso se dá o nome de societas sceleris.
“É necessário que fique demonstrado o ânimo associativo, um ajuste prévio referente à formação do
vínculo permanente e estável, para a prática dos crimes que enumera.” (Min. Marco Aurélio Bellizze).
Se essa associação for eventual ou acidental, não haverá o crime do art. 35, sendo apenas caso de
concurso de pessoas.
Ex: João e Antônio encontram-se em uma festa e, além de consumirem êxtase (uma espécie de droga
sintetizada), decidem vender juntos ali mesmo as pílulas que sobraram. Terão cometido tráfico de drogas
(art. 33, caput) em concurso de agentes. Não poderão ser condenados por associação (art. 35),
considerando que a reunião para o projeto criminoso não tinha um caráter duradouro e estável, sendo
uma junção ocasional.
(...) Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com
estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao
tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes.
STJ. 5ª Turma. HC 251.677/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/11/2014.
Duas ou mais pessoas
Para configurar o crime do art. 35, basta que o agente se una, de forma estável e permanente, com mais
uma pessoa. Em suma, exige-se um número mínimo de duas pessoas.
Para caracterizar esse delito, não importa que uma das pessoas seja inimputável.
De igual forma, haverá o crime mesmo que o outro associado não seja identificado pela polícia, desde que
se tenha certeza que havia, no mínimo, duas pessoas associadas.
Concurso necessário
Pelo fato de exigir, no mínimo, duas pessoas, esse delito é classificado como um crime de concurso
necessário (plurissubjetivo).
Crime plurissubjetivo (ou de concurso necessário) é aquele que, para se consumar, exige a participação de
duas ou mais pessoas. Ex: rixa (art. 137 do CP).
Elemento subjetivo
É o dolo + especial fim de agir (“dolo específico”).
Dolo = consciência e vontade de se associar.
Especial fim de agir = vontade de se reunir para praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e
§ 1º, e 34 da Lei de Drogas.
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Consumação
O delito se consuma a partir do momento em que ocorre a associação, estável e permanente, de duas ou
mais pessoas com o objetivo de praticarem os delitos nele previstos. Não se exige a ocorrência de nenhum
resultado naturalístico. Desse modo, é classificado como crime formal.
Competência
Em regra, trata-se de crime de competência da Justiça estadual.
Diferenças para o crime do art. 288 do CP
Associação para fins de tráfico (art. 35)
Exige, no mínimo, 2 pessoas associadas.
A finalidade da associação é praticar tráfico de
drogas (art. 33, caput), alguma das condutas
equiparadas a tráfico (art. 33, § 1º) ou, então,
tráfico de maquinário de drogas (art. 34).
Haverá o art. 35 mesmo que as pessoas se
associem com a finalidade de praticar um só
crime, dentre os listados acima.
Pena de 3 a 10 anos.

Associação criminosa (art. 288 do CP)
Exige, no mínimo, 3 pessoas associadas.
A finalidade da associação é praticar quaisquer
crimes.

Somente haverá o art. 288 do CP se as pessoas se
associarem com a finalidade de praticar mais de
um crime. Se houver reunião para cometer um só
crime, não se consuma o art. 288 do CP.
Pena de 1 a 3 anos.

O crime de associação para o tráfico (art. 35) é equiparado a hediondo?
NÃO. O crime de associação para o tráfico não integra o rol de crimes hediondos ou equiparados, previstos
na Lei n.º 8.072/90. Essa é a posição pacífica do STJ. Nesse sentido: STJ. 6ª Turma. HC 324.691/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 30/06/2015.

PROGRESSÃO DE REGIME E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Qual é o requisito objetivo para que o apenado possa ter direito à progressão de regime?
Se estiver condenado por CRIME COMUM: cumprimento de 1/6 da pena (LEP, art. 112)
Se estiver condenado por CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS:
 Cumprimento de 2/5 da pena se for primário.
 Cumprimento de 3/5 da pena se for reincidente.
Obs: esse requisito mais difícil para os crimes hediondos está previsto no art. 2º, § 2º da Lei nº 8.072/90.
Se o réu estiver cumprindo pena pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35), qual será o
requisito objetivo para que ele possa obter progressão de regime?
1/6 da pena. Isso porque a associação para o tráfico (art. 35 da LD) é um "crime comum", ou seja, não é
crime hediondo nem equiparado. Logo, aplica-se a ele o requisito de 1/6 da pena. Confira:
(...) O crime de associação para o tráfico não integra o rol de crimes hediondos ou equiparados, previstos
na Lei n.º 8.072/90. Assim, a progressão de regime, em condenações pelo delito do art. 35 da Lei n.º
11.343/06, sujeita-se ao lapso de 1/6, previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. (...)
STJ. 6ª Turma. HC 324.691/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 30/06/2015.
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LIVRAMENTO CONDICIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
O que é livramento condicional?
Livramento condicional é...
- um benefício da execução penal
- concedido ao condenado preso,
- consistindo no direito de ele ficar em liberdade,
- mesmo antes de ter terminado a sua pena,
- assumindo o compromisso de cumprir algumas condições,
- desde que preencha os requisitos previstos na lei.
Requisitos
Para que o condenado tenha direito ao livramento condicional, deverá atender aos seguintes requisitos:

Requisitos
OBJETIVOS

O condenado deve ter:
1) sido sentenciado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos;
2) reparado o dano causado com o crime, salvo se for impossível fazê-lo;
3) cumprido parte da pena, quantidade que irá variar conforme ele seja reincidente ou não:
 condenado não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes: basta cumprir
mais de 1/3 (um terço) da pena. É chamado de livramento condicional SIMPLES;
 condenado reincidente em crime doloso: deve cumprir mais de 1/2 (metade) da
pena para ter direito ao benefício. É o livramento condicional QUALIFICADO;
 condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico
em crimes dessa natureza: deve cumprir mais de 2/3 (dois terços) da pena. É o
livramento condicional ESPECÍFICO;
 condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em
crimes dessa natureza: não terá direito a livramento condicional.

O condenado deve ter:
1) bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor da unidade prisional;
2) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;
Requisitos
3) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
SUBJETIVOS
4) para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Requisito objetivo no caso de crimes hediondos ou equiparados
Para a generalidade dos crimes, os requisitos objetivos (tempo de cumprimento de pena) para concessão
do livramento condicional estão previstos nos incisos I, II e V, do art. 83 do Código Penal:
Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual
ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(...)
V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.
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Desse modo, se a pessoa tiver sido condenada por crime hediondo ou equiparado, ela somente poderá
obter livramento condicional após cumprir 2/3 da pena e desde que não seja reincidente específico em
crimes dessa natureza (inciso V do art. 83 do CP).
Se o réu, não reincidente, estiver cumprindo pena pela prática do crime de associação para o tráfico (art.
35), qual será o requisito objetivo para que ele possa obter livramento condicional?
2/3
Mas o art. 83, V, do CP só exige 2/3 para crimes hediondos ou equiparados e a associação para o tráfico
(art. 35 da LD) não é hediondo nem equiparado...
Isso é verdade, mas temos aqui uma armadilha da legislação. Acompanhe.
Não há dúvidas de que o delito do art. 35 da LD não é hediondo nem equiparado. No entanto, mesmo
assim, o prazo para se obter o livramento condicional é de 2/3 porque este requisito é exigido pelo
parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006):
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis
de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.
Dessa forma, aplica-se ao crime do art. 35 da LD o requisito objetivo de 2/3 não por força do art. 83, V, do
CP, mas sim em razão do art. 44, parágrafo único, da LD.
Vale ressaltar que, no caso do crime de associação para o tráfico, o art. 44, parágrafo único, da LD prevalece em
detrimento da regra do art. 83, V, do CP em virtude de ser dispositivo específico para os crimes relacionados
com drogas (critério da especialidade), além de ser norma posterior (critério cronológico).
Esse tem sido o entendimento que prevalece no STJ. Confira:
(...) Em razão do Princípio da Especialidade, para a concessão do livramento condicional ao delito de
associação para o tráfico, aplica-se o requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena previsto no
parágrafo único do art. 44 da Lei nº 11.343/06. (...)
STJ. 5ª Turma. HC 311.656/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 25/08/2015.
(...) Para o crime de associação para o tráfico, há expressa previsão legal da aplicação da fração para o
livramento condicional em 2/3. Não se trata de atribuir ou não caráter hediondo ao delito previsto no art.
35 da Lei n. 11.343/2006, mas sim de se aplicar o parágrafo único do art. 44 do citado dispositivo legal. (...)
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1484138/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 02/06/2015.
Nesse sentido, podemos ampliar a tabela dos requisitos objetivos do livramento condicional para incluir
essa regra da Lei de Drogas:

Requisitos
OBJETIVOS

O condenado deve ter:
4) sido sentenciado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos;
5) reparado o dano causado com o crime, salvo se for impossível fazê-lo;
6) cumprido parte da pena, quantidade que irá variar conforme ele seja reincidente ou não:
 condenado não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes: basta cumprir
mais de 1/3 (um terço) da pena. É chamado de livramento condicional SIMPLES;
 condenado reincidente em crime doloso: deve cumprir mais de 1/2 (metade) da
pena para ter direito ao benefício. É o livramento condicional QUALIFICADO;
 condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico
em crimes dessa natureza: deve cumprir mais de 2/3 (dois terços) da pena. É o
livramento condicional ESPECÍFICO;
Informativo 568-STJ (03 a 16/09/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 38





condenado pelos crimes dos arts. 33, caput e § 1°, art. 34, art. 35, art. 36 e art. 37
da Lei de Drogas, se não for reincidente específico em crimes dessa natureza:
deve cumprir mais de 2/3 (dois terços) da pena. Este requisito mais gravoso está
previsto não no CP, mas sim no art. 44, parágrafo único, da LD;
condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em
crimes dessa natureza: não terá direito a livramento condicional.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Utilização de formulários falsos da Receita Federal para iludir particular
O fato de os agentes, utilizando-se de formulários falsos da Receita Federal, terem se passado
por Auditores desse órgão com intuito de obter vantagem financeira ilícita de particulares não
atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Isso porque, em que pese tratar-se de uso de
documento público, observa-se que a falsidade foi empregada, tão somente, em detrimento de
particular.
Assim sendo, se se pudesse cogitar de eventual prejuízo sofrido pela União, ele seria apenas
reflexo, na medida em que o prejuízo direto está nitidamente limitado à esfera individual da
vítima, uma vez que as condutas em análise não trazem prejuízo direto e efetivo a bens, serviços
ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF).
STJ. 3ª Seção. CC 141.593-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/8/2015 (Info 568).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ligou para uma empresa e identificou-se como Auditor da Receita Federal. Em seguida, enviou um fax
com cópia de um suposto mandado de procedimento fiscal que teria sido instaurado contra a empresa.
João disse que poderia resolver o problema e arquivar o procedimento desde que empresa lhe pagasse R$
3 mil reais.
Suspeitando da exigência, o contador entrou em contato com a Receita Federal e lhe foi informado que
não havia nenhum mandado de procedimento fiscal contra a empresa e que João não pertencia ao quadro
funcional do órgão.
De quem será a competência para apurar a conduta de João: Justiça Federal ou Justiça Estadual?
Justiça Estadual. Segundo decidiu o STJ, o fato de os agentes, utilizando-se de formulários falsos da Receita
Federal, terem se passado por Auditores desse órgão com intuito de obter vantagem financeira ilícita de
particulares não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Isso porque, em que pese tratar-se de uso de
documento público, observa-se que a falsidade foi empregada, tão somente, em detrimento de particular.
Assim sendo, se se pudesse cogitar de eventual prejuízo sofrido pela União, ele seria apenas reflexo, na
medida em que o prejuízo direto está nitidamente limitado à esfera individual da vítima, uma vez que as
condutas em análise não trazem prejuízo direto e efetivo a bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF).
Observação:
A falsificação e uso de documentos públicos falsos sempre gera controvérsias quando envolvem
documentos expedidos por órgãos federais. Isso porque a jurisprudência é um pouco vacilante e não fixa
regras muito claras para a definição da competência. Assim, o caminho mais seguro em concursos públicos
é, infelizmente, decorar as situações narradas nos precedentes.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA
Incidência de IR sobre lucros cessantes
Importante!!!
Segundo o art. 950 do CC, se uma pessoa for vítima de dano físico que cause a diminuição de
sua capacidade de trabalho, ela deverá receber do causador do dano pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ela sofreu.
Tais valores estão sujeitos ao pagamento de Imposto de Renda (IR).
Assim, decidiu o STJ que os valores percebidos a título de pensionamento por redução da
capacidade laborativa decorrente de dano físico causado por terceiro, em cumprimento de
decisão judicial, são tributáveis pelo imposto de renda e sujeitam a fonte pagadora à retenção
do imposto por ocasião do pagamento.
Danos morais e danos emergentes: NÃO incide IR.
Lucros cessantes: INCIDE IR.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.464.786-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João sofreu um acidente causado pela empresa “XX”, tendo ficado com sequelas que diminuíram sua
capacidade de trabalho.
O lesado ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais.
O juiz condenou a empresa a pagar:
1) Quanto aos DANOS MORAIS: indenização no valor de R$ 50 mil.
2) Quanto aos DANOS MATERIAIS:
2.1) R$ 10 mil de danos emergentes (despesas médicas com tratamentos, cirurgia etc); e
2.2) R$ 200 mil a título de pensionamento pelo fato de João ter ficado com sua capacidade laborativa
reduzida em razão do dano físico causado pelo acidente (art. 950, parágrafo único, do CC).
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou
se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para
que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma
só vez.
João terá que pagar Imposto de Renda sobre o valor recebido?
1) Quanto aos DANOS MORAIS: NÃO incide Imposto de Renda.
Súmula 498-STJ: Não incide Imposto de Renda sobre a indenização por danos morais.
O fato gerador do IR é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo
patrimonial (art. 43 do CTN). O STJ entende que as verbas recebidas a título de indenização por danos
morais não representam acréscimo patrimonial.
2) Quanto aos DANOS MATERIAIS:
A partir da leitura do art. 402 do Código Civil, podemos identificar que a indenização por danos materiais
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(chamada de perdas e danos) engloba:
a) o montante que o indivíduo perdeu: danos emergentes;
b) aquilo que deixou de lucrar: lucros cessantes.
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu (danos emergentes), o que razoavelmente deixou de
lucrar (lucros cessantes).
2.1) Sobre os R$ 10 mil (DANOS EMERGENTES): NÃO incide Imposto de Renda.
O STJ considera que os valores pagos com despesas médicas, tratamentos, cirurgia etc, caracterizam-se
como danos emergentes. Logo, sobre eles não incide Imposto de Renda, já que o lesado, ao receber essa
quantia, não teve acréscimo patrimonial. Ele apenas foi ressarcido, ou seja, recebeu de volta aquilo que
pagou para cuidar de sua saúde.
2.2) Sobre os R$ 200 mil (LUCROS CESSANTES): INCIDE imposto de renda.
Os valores recebidos pelo lesado a título de pensionamento por ter ficado com a capacidade laborativa
reduzida (art. 950, parágrafo único, do CC) devem ser considerados como lucros cessantes.
A verba de que trata o art. 950 do CC consiste em uma indenização pelo fato de a pessoa ter ficado com
menores condições de trabalhar, o que fará com que tenha, em tese, menores oportunidades de lucrar. O
indivíduo é indenizado porque houve uma diminuição de sua capacidade de obter ganhos (lucros).
Segundo a jurisprudência do STJ, as quantias recebidas a título de lucros cessantes estão sujeitas ao
pagamento de imposto de renda, já que constituem verdadeiro acréscimo patrimonial.
Ainda não entendi porque os danos emergentes não estão sujeitos ao IR e os lucros cessantes sim...
O critério é analisar se houve acréscimo patrimonial.
No caso dos danos emergentes, o indivíduo não recebe nada além do que já possuía e teve que gastar por
causa da lesão sofrida. Como ele apenas recebeu de volta o que gastou, não houve acréscimo patrimonial,
de forma que não há que se falar em pagamento de imposto de renda.
Nos lucros cessantes, o juiz diz o seguinte: como você deixou de lucrar X, receberá esse valor em forma de
indenização. Perceba, portanto, que o indivíduo recebe uma quantia que não fazia parte de seu
patrimônio. Além disso, a indenização por lucros cessantes substitui o valor que a pessoa iria lucrar caso
não tivesse havido o acidente. Ocorre que se não tivesse havido o acidente e a pessoa lucrasse aquele
valor, ela teria que pagar o imposto de renda. Logo, nada mais justo que, ao receber a quantia substituta
(lucros cessantes), continue tendo o dever de pagar o imposto.
Veja outro exemplo, desta vez conferido pelo Min. Herman Benjamin:
"(...) pensemos na hipótese de um veículo colidir, culposamente, com um táxi, danificando-o. O taxista
pede a reparação do dano referente ao conserto do automóvel (R$ 10.000,00) e mais R$ 5.000,00 a título
de lucros cessantes, pelo tempo que ficou sem possibilidade de trabalhar. Sobre o valor referente ao
conserto do automóvel não incidirá o Imposto de Renda, por se tratar de mera recomposição do
patrimônio. Contudo, o tributo incidirá sobre os valores recebidos em razão dos lucros cessantes, já que
constituem verdadeiro acréscimo patrimonial.
Note-se que, se o dano não tivesse ocorrido, o Imposto de Renda não incidiria sobre o valor do automóvel
de que o taxista já era proprietário (se o bem já existia, não há que se falar em acréscimo patrimonial);
mas seria devido o tributo sobre a renda obtida pelo taxista em razão de seu trabalho diário (o que foi
indenizado a título de lucros cessantes).
(...)
Concluo, assim, que para verificar-se a incidência de Imposto de Renda sobre determinada verba
indenizatória é fundamental perquirir a existência, ou não, de acréscimo patrimonial. O simples fato de a
verba poder ser classificada como “indenizatória” não a retira do âmbito de incidência do Imposto."
(EREsp 695.499/RJ).
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Cuidado
É comum ouvirmos que sobre verbas indenizatórias não incide Imposto de Renda. Essa afirmação não é
inteiramente verdadeira. Os lucros cessantes possuem natureza de indenização. Apesar disso, sobre eles
incide Imposto de Renda. O que interessa para saber se incide ou não o IR é a obtenção de riqueza nova,
ou seja, a ocorrência de acréscimo patrimonial. Nesse sentido:
(...) mesmo que caracterizada a natureza indenizatória do quantum recebido, ainda assim incide Imposto
de Renda, se der ensejo a acréscimo patrimonial, como ocorre na hipótese de lucros cessantes. (...)
STJ. 1ª Seção. EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2007.

PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO
Incidência de PIS/PASEP-importação e COFINS-importação sobre a importação de animal silvestre
Obs.: este julgado somente interessa aos candidatos a concursos federais que exijam Direito Tributário de
forma mais intensa.
Há incidência de contribuição para o PIS/PASEP-Importação e de COFINS-Importação sobre a
importação de animal silvestre, ainda que sua internalização no território nacional tenha
ocorrido via contrato de permuta de animais.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.254.117-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/8/2015 (Info 568).
Há incidência de contribuição para o PIS/PASEP-Importação e de COFINS-Importação sobre a importação
de animal silvestre, ainda que sua internalização no território nacional tenha ocorrido via contrato de
permuta de animais.
O art. 1º, caput, da Lei nº 10.865/2004 instituiu a Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços (PIS/PASEP-Importação) e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação), com base nos arts.
149, § 2º, II, e 195, IV, da CF/88, observado o disposto no seu art. 195, § 6º.
Da análise da referida Lei, verifica-se que o fato gerador de ambas as contribuições, nos termos do art. 3º,
I, faz referência a "bens" e não a "produtos" ou "mercadorias". Logo, discutir se os animais objeto do
contrato se enquadram nos conceitos de produto e mercadoria é irrelevante no plano infraconstitucional.
Ademais, os artigos seguintes da mencionada Lei deixam clara a intenção do legislador em tributar os bens
importados, não havendo restrição aos que estariam enquadrados nos conceitos de "produto" ou
"mercadoria".
Dessa forma, os animais silvestres objeto de contrato de permuta enquadram-se no conceito de bem
definido no art. 82 do CC para fins de incidência do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, pelo
que a sua internalização no território nacional está sujeita às referidas contribuições.
Ressalte-se que, ainda que no contrato de permuta o pagamento não se realize com moeda, mas sim com
a entrega do bem que se pretende trocar, tal fato não retira a possibilidade de se atribuir valor financeiro,
ou preço, à operação realizada, sobretudo porque o art. 533 do CC determina a aplicação à permuta das
disposições referentes à compra e venda.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE
Prazo decadencial do direito de pleitear revisão de pensão previdenciária decorrente de morte
O prazo decadencial do direito de revisar o valor do salário de benefício da pensão
previdenciária por morte mediante o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário
de aposentadoria conta-se após o deferimento do ato de pensionamento. Isso porque, em
decorrência do princípio da actio nata, a legitimidade do pensionista para propositura de ação
de revisão advém apenas com o óbito do segurado, já que, por óbvio, aquele não era titular do
benefício originário, direito personalíssimo.
Ex: João foi aposentado pelo INSS em 2004. No momento em que ele se aposentou, o INSS
calculou a RMI como sendo "XXX". João ficou recebendo aposentadoria, até que faleceu em
2010. A partir de 2010, Maria, esposa de João, passou a receber pensão por morte, que foi
calculada com base na aposentadoria dele (pensão por morte de Maria = 100% da
aposentadoria de João). Ocorre que Maria verificou que o INSS calculou errado o valor da
aposentadoria de João. Como consequência, o valor da pensão por morte por ela recebido
também ficou menor do que seria devido. Diante disso, em 2015, Maria ajuizou ação de revisão
da pensão por morte, objetivando o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário
de aposentadoria, o que iria produzir reflexos na sua pensão.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.529.562-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/8/2015 (Info 568).
SALÁRIO DE BENEFÍCIO E RMI
Salário de benefício
Salário de benefício (SB) é um valor utilizado como base para se calcular a renda mensal dos benefícios.
Em outras palavras, o SB é a base de cálculo utilizada para se estimar o valor do benefício que será pago.
Sobre o valor do SB incidirá uma alíquota prevista em lei e, assim, calcula-se o valor da renda mensal do
benefício (RMB).
Ex: o RMB da pensão por morte é igual a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento.
Em fórmula matemática: RMB da aposentadoria por invalidez = salário-de-benefício.
Renda mensal do benefício (RMB) / Renda mensal inicial (RMI)
Renda mensal do benefício (também chamada de renda mensal inicial) é o valor que efetivamente será
pago ao segurado.
Como vimos acima, primeiro temos que descobrir o valor do salário de benefício. Depois, sobre esse valor
aplicamos uma alíquota prevista em lei. O resultado dessa operação equivale à renda mensal do benefício.
Ilustrando com uma fórmula matemática: RMB/RMI = salário-de-benefício x alíquota
PENSÃO POR MORTE
Em que consiste a pensão por morte?
Pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes do segurado em virtude
do falecimento deste. Em suma, quando o segurado morre, seus dependentes passam a ter direito de
receber uma pensão mensal.
Independe de carência
Uma das principais características da pensão por morte é que se trata de um benefício que não depende
de carência para ser concedido (art. 26, I, da Lei n. 8.213/91). Outros benefícios previdenciários que
também prescindem de carência: auxílio-reclusão, auxílio-acidente e salário-família.
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Valor da pensão por morte
A pensão por morte será paga no mesmo valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que
teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (100% do salário de
benefício) (AMADO, Frederico. Direito Previdenciário Sistematizado. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 565).
REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Como o salário de benefício e a RMB são calculados com base em inúmeros critérios analisados pelo INSS
(tempo de contribuição, enquadramento na lei, idade etc.), é comum que muitas pessoas discordem do
valor encontrado. Neste caso, é possível ajuizar ação pedindo a revisão do benefício previdenciário. Para
isso, ele possui o prazo de 10 anos, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91:
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou
beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao
do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da
decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
PENSÃO POR MORTE E REVISÃO DO BENEFÍCIO
Conforme expliquei acima, o valor da pensão por morte será o mesmo da aposentadoria que o segurado
recebia quando estava em vida. Vejamos agora o seguinte exemplo:
João foi aposentado pelo INSS em 2004.
No momento em que ele se aposentou, o INSS calculou a RMI como sendo "XXX".
João ficou recebendo aposentadoria, até que faleceu em 2010.
A partir de 2010, Maria, esposa de João, passou a receber pensão por morte, que foi calculada com base
na aposentadoria dele (pensão por morte de Maria = 100% da aposentadoria de João).
Ocorre que Maria, orientada por um advogado, verificou que o INSS calculou errado o valor da
aposentadoria de João. Como consequência, o valor da pensão por morte por ela recebido também ficou
menor do que seria devido.
Diante disso, em 2015, Maria ajuizou ação de revisão da pensão por morte, objetivando o recálculo da
renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria, o que iria produzir reflexos na sua pensão.
Contestação do INSS
O INSS contestou o pedido alegando a decadência. Segundo argumentou a autarquia, o cálculo feito para
se chegar ao valor da pensão por morte foi correto (100% da aposentadoria). Logo, o que a autora está
buscando é questionar o cálculo da aposentadoria que era recebida pelo segurado (João) e que deu
origem à pensão. Ocorre que essa aposentadoria foi concedida em 2004 e já se passaram mais de 10 anos,
de forma que não é mais possível o ajuizamento da revisão (art. 103 da Lei nº 8.213/91).
A tese do INSS está correta? Em caso de revisão de pensão por morte, o termo inicial do prazo
decadencial para a ação é a data do benefício originário (aposentadoria)?
NÃO. O prazo decadencial do direito de revisar o valor do salário de benefício da pensão previdenciária
por morte mediante o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria conta-se
após o deferimento do ato de pensionamento.
Segundo entende o STJ, a pessoa que recebe a pensão por morte (ex: Maria) só passa a gozar de
legitimidade para propor a ação de revisão no momento em que o beneficiário da aposentadoria (ex: João)
morre e a pensão é concedida. Antes disso, ela não poderia ajuizar ação questionando o valor da
aposentadoria, considerando que esta não era um direito seu. Logo, se ela só pode questionar o valor da
pensão quando esta é concedida, a partir desta data ela poderá pedir a revisão, mesmo que isso implique
em reexaminar o cálculo da aposentadoria realizado anos atrás.
Aplica-se aqui o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo para ajuizar a ação somente se inicia
quando o direito for violado. O direito de Maria só começou a ser violado em 2010, quando a pensão por
morte foi concedida com valor inferior ao que seria realmente devido.
Ressalte-se que a revisão da aposentadoria irá gerar efeitos financeiros apenas para fins de repercussão da
alteração do valor da pensão por morte.
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Prêmios, gratificações e salário-família
Incide contribuição previdenciária sobre prêmios e gratificações pagos com habitualidade.
Não incide contribuição previdenciária sobre prêmios e gratificações de caráter eventual.
Não incide contribuição previdenciária sobre salário-família.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.275.695-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/8/2015 (Info 568).
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL
A CF/88 prevê, em seu art. 195, as chamadas “contribuições para a seguridade social”.
Consistem em uma espécie de tributo, cuja arrecadação é utilizada para custear a seguridade social (saúde,
assistência e previdência social).
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I — do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II — do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
III — sobre a receita de concursos de prognósticos;
IV — do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
A CF/88 determina que os recursos arrecadados com as contribuições previstas no art. 195, I, “a” e II serão
destinados exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários do RGPS (administrado pelo INSS).
Em razão disso, a maioria dos autores de Direito Previdenciário denomina as contribuições do art. 195, I,
“a” e II de “contribuições previdenciárias”, como se fossem uma subespécie das contribuições para a
seguridade social. Nesse sentido: Frederico Amado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
A contribuição previdenciária é uma espécie de tributo, cujo montante arrecadado é destinado ao
pagamento dos benefícios do RGPS (aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte etc.)
Existem duas espécies de contribuição previdenciária:
PAGA POR QUEM
1ª) Trabalhador e demais segurados do
RGPS (art. 195, II).
2ª) Empregador, empresa ou entidade
equiparada (art. 195, I, “a”).

INCIDE SOBRE O QUE
Incide sobre o salário de contribuição, exceto no caso do
segurado especial.
Incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
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PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
Incide contribuição previdenciária sobre os prêmios e as gratificações que forem pagos pelo empregador
ao empregado?
Depende. Será necessário verificar a habitualidade desses pagamentos:
 Se o prêmio ou a gratificação são pagos com habitualidade: tais verbas passam a ter caráter salarial. Logo,
incidirá contribuição previdenciária. Nesse sentido, veja o que diz a Súmula 207/STF: "as gratificações
habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário".
 Se o prêmio ou a gratificação é eventual, ou seja, não é paga com habitualidade: não haverá incidência
da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, § 9º, "e", 7 da Lei nº 8.212/91:
Art. 28 (...)
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
SALÁRIO-FAMÍLIA
Incide contribuição previdenciária sobre a verba chamada de "salário-família" paga pelo empregador ao
empregado?
NÃO. Não incide contribuição previdenciária sobre salário-família.
Salário- família é uma quantia paga mensalmente ao empregado pela empresa e que tem como finalidade
ampliar a remuneração do trabalhador de baixa renda que tenha filhos abaixo dos 14 anos ou inválidos.
A doutrina afirma que, mesmo tendo esse nome, o salário-família não tem natureza jurídica de salário.
Nesse sentido, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari explicam que "sua natureza jurídica é
de benefício previdenciário, pois não é um encargo direto do empregador em decorrência da
contraprestação dos serviços prestados pelo segurado; apesar do nome, não tem natureza salarial. Embora
seja efetuado pela empresa junto com o salário, ela tem o direito de reembolsar-se integralmente do valor
adiantado, efetuando a compensação quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência
Social" (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 17ª
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015).
Ressalte-se, ainda, que a quantia paga a título de salário-família não será incorporado, para qualquer
efeito, ao salário de benefício, ou seja, não irá interferir no valor que a pessoa irá receber no futuro como
aposentadoria, não havendo sentido de sobre ele incidir contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDEM sobre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Horas extras e seu respectivo adicional
Adicional noturno
Adicional de periculosidade
Salário maternidade
Salário paternidade
Participação nos lucros ANTES da MP794/94
Licença para casamento (“gala”)
Licença para prestação de serviço eleitoral
Férias gozadas
Prêmios e gratificações pagos com habitualidade.

NÃO INCIDEM sobre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terço de férias gozadas
Férias indenizadas
Terço de férias indenizadas
Aviso prévio indenizado
Valor pago pela empresa ao empregado nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença
Participação nos lucros DEPOIS da MP 794/94
Auxílio-transporte (mesmo que pago em pecúnia).
Prêmios e gratificações eventuais.
Salário-família.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) (Juiz TJDF 2014 CESPE) Não cabe ao Poder Judiciário assegurar medidas de salvaguarda de bens e
valores particulares, como, por exemplo, a localização de veículo objeto de busca e apreensão e seu
bloqueio pelo RENAJUD, ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o DENATRAN, sob
regulamento do CNJ. ( )
2) (Juiz TJDFT 2015 CESPE) O crime de associação para o tráfico, caracterizado pela associação de duas ou
mais pessoas para a prática de alguns dos crimes previstos na Lei de Drogas, é delito equiparado a
crime hediondo. ( )
3) (Juiz TJMG 2014) O crime de associação para o tráfico previsto no Artigo 35 da Lei nº 12.343/2006 é
equiparado a hediondo, por força do Artigo 5º inciso XLIII da CF, bem como do Artigo 2º, caput, da Lei
nº 8.072/90. ( )
4) (DPE/PR 2014) Em 26.06.2013, Paulo, primário, foi preso em flagrante sob a acusação de venda de
drogas, em estável associação com outros quatro indivíduos, estando incurso nos crimes de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, sem a diminuição prevista no §4º do mesmo artigo) e
associação para o tráfico (art. 35 da Lei n° 11.343/06). Na data de hoje, foi simultaneamente
condenado, em decisão definitiva, por ambos os delitos. Você, Defensor Público em exercício junto à
Vara de Execuções Penais, atuando na defesa dos interesses de Paulo, deverá requerer a concessão da
progressão de regime após o cumprimento de:
A) 2/5 do total da pena aplicada.
B) 3/5 do total da pena aplicada.
C) 2/5 da pena pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n° 11.343/06), mais 1/6
da pena pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06).
D) 1/4 do total da pena aplicada.
E) 2/5 da pena pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), mais 1/6 da pena
pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n° 11.343/06).

1. E

2. E

3. E

Gabarito
4. Letra E

JULGADO NÃO COMENTADO
DIREITO EMPRESARIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DEMURRAGE.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de valores estabelecidos em contrato de transporte
marítimo de cargas (unimodal) para as despesas de sobre-estadia de contêiner (demurrage). A distinção
entre o que se denominou ser transporte multimodal e o transporte dito unimodal, pelo menos para fins de
definição do prazo prescricional aplicável à eventual pretensão de cobrança de despesas de sobre-estadia
de contêineres, não se fazia relevante até a entrada em vigor do novo Código Civil, já que, ainda que se
admitisse a existência de demurrage no transporte multimodal, para ambos os casos o prazo previsto
necessariamente seria ânuo. No caso do transporte unimodal, por força do estabelecido pelo Código
Comercial, e, no do transporte multimodal, em virtude da específica regra do art. 22 da Lei 9.611/1998.
Ocorre que o artigo do Código Comercial que estabelecia o prazo de prescrição de um ano para a hipótese
(art. 449, 3) foi expressamente revogado pelo Código Civil de 2002 (art. 2.045). Já quanto ao não
cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, o prazo prescricional
permanece sendo de um ano por expressa previsão no art. 22 da Lei 9.611/1998. Ademais, nenhuma
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relação com a hipótese guarda o art. 8º do Decreto-Lei 116/1967, haja vista dispor no sentido de que
prescrevem "ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador", as ações
decorrentes do eventual extravio da carga transportada, bem como da falta de conteúdo, diminuição,
perdas e avarias ou danos a esta. Quanto à aplicação analógica do art. 22 da Lei 9.611/1998, esta é
absolutamente incabível, pois não se coaduna com os princípios gerais que regem o Direito Civil brasileiro,
além de constituir verdadeiro atentado à segurança jurídica. É justamente a diferença existente entre as
atividades desempenhadas pelo transportador marítimo e aquelas legalmente exigidas do Operador de
Transporte Multimodal que revela, por si só, a manifesta impossibilidade de se estender à pretensão de
cobrança de despesas decorrentes da sobre-estadia de contêineres (pretensão do transportador unimodal
contra o contratante do serviço) a regra que estabelece o prazo prescricional ânuo para as ações fundadas
no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal (pretensões dos
contratantes do serviço contra o Operador de Transporte Multimodal). Vale destacar que, no caso do
transporte unimodal (marítimo), a responsabilidade do transportador é restrita ao percurso marítimo, que
se inicia após o recebimento da carga a bordo do navio no porto de origem, cessando imediatamente após
o içamento das cargas e o consequente desembarque no porto de destino. Ou seja, os demais serviços e
atos correlatos, tais como desembaraço aduaneiro, transporte, desunitização dos contêineres etc., são de
exclusiva responsabilidade do afretador, e, por tal motivo, a demora na conclusão desse procedimento
pode resultar em demasiado atraso na devolução dos contêineres utilizados no transporte da carga ao
transportador. Essa situação que não se verifica no transporte multimodal de cargas, visto que este
compreende, consoante expressamente disposto no art. 3º da Lei 9.611/1998, "além do transporte em si,
os serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega da carga ao
destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o
destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental de cargas". Em outras palavras, em
nenhum momento a unidade de carga deixa de estar sob a posse e o controle do operador de transporte
multimodal, sendo descabido, portanto, falar, em tal caso, na existência de responsabilidade do
contratante por suposta sobre-estadia de contêineres. Além da dessemelhança das situações em apreço,
certo é que, em se tratando de regras jurídicas sobre prazos prescricionais, a interpretação analógica ou
extensiva sequer é admitida pelo ordenamento jurídico. A própria inteligência do caput do art. 205 do
Código Civil evidencia a impossibilidade de interpretação analógica ou extensiva de norma sobre
prescrição, visto que estabelece o prazo prescricional decenal como regra geral a ser aplicada nas hipóteses
em que prazo inferior não seja expressamente fixado por lei. Desse modo, diante da certeza de que o art.
22 da Lei 9.611/1998 não alcança as ações de cobrança de despesas de sobre-estadia decorrentes da
execução de contrato de transporte de cargas unimodal e de que inexiste lei especial vigente que defina
prazo prescricional específico para a referida pretensão, a matéria deve ser regida pelas disposições
insertas no Código Civil. Não por outro motivo é que ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda
Seção do STJ já haviam reconhecido que, em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa
de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os
critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em
virtude do retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, § 5º, I, do CC); caso
contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral
do art. 205 do CC, ocorrendo a prescrição em dez anos. Precedentes citados: REsp 1.192.847-SP, Terceira
Turma, DJe 1º/8/2014; e REsp 1.355.173-SP, Quarta Turma, DJe 17/2/2014.
REsp 1.340.041-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/6/2015, DJe 4/9/2015.
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