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DIREITO PROCESSUAL PENAL
COISA JULGADA
 Dois roubos praticados no mesmo contexto fático e nova denúncia formulada após o trânsito em julgado da
primeira que só apreciou um fato.
REVISÃO CRIMINAL
 Utilização da justificação criminal para nova oitiva da vítima.
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 Correção monetária e juros compensatórios em depósitos judiciais de processos originários do STJ.
EXECUÇÃO PENAL
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 Adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/1991 (grande invalidez).
APOSENTADORIA ESPECIAL
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DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS
Fixação de limitação temporal para o recebimento de nova ajuda de custo
A fixação de limitação temporal para o recebimento da indenização prevista no art. 51, I, da Lei
8.112/1990, por meio de normas infralegais, não ofende o princípio da legalidade.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.257.665-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/10/2014 (recurso
repetitivo) (Info 569).
Ajuda de custo
A Lei nº 8.112/90 prevê que a Administração Pública deverá pagar uma verba indenizatória chamada
"ajuda de custo" para o servidor público que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede,
com mudança de domicílio.
As regras sobre o pagamento da ajuda de custo estão previstas nos arts. 51 a 57 da Lei.
Ajuda de custo no âmbito da Justiça Federal
O Conselho da Justiça Federal possui um ato normativo (Resolução CJF 4/2008) no qual trata sobre a
concessão de ajuda de custo para os servidores públicos no âmbito da Justiça Federal. Essa Resolução
prevê que o magistrado ou servidor não pode receber, em um período de 12 meses, mais de uma vez o
valor da ajuda de custo. Veja:
Art. 101. Não se concederá ajuda de custo:
(...)
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III – àquele que já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, no período de 12 (doze) meses
imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de retorno de ofício de que trata o § 1º do art. 98 desta
Resolução.
Questionamento sobre a legalidade dessa previsão
Essa vedação prevista no art. 101, III, da Resolução CJF 4/2008 foi questionada judicialmente por um servidor.
Segundo alegou o interessado, a Lei nº 8.112/90 em nenhum momento proíbe que o servidor receba mais
de uma ajuda de custo por ano. Logo, a Resolução, que é um ato infralegal destinado a regulamentar a lei,
não poderia impor tal restrição.
A tese do servidor foi aceita pelo STJ? Houve ofensa ao princípio da legalidade?
NÃO. A fixação de limitação temporal para o recebimento da indenização prevista no art. 51, I, da Lei nº
8.112/90 (ajuda de custo) por meio de normas infralegais não ofende o princípio da legalidade.
O art. 52 da Lei nº 8.112/90 determina de forma expressa que os critérios para a concessão da ajuda de
custo sejam regulamentados por norma infralegal. Confira:
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:
I - ajuda de custo;
(...)
Art. 52. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos
em regulamento.
Dessa forma, o art. 52 da Lei nº 8.112/90 permitiu que ato normativo infralegal (regulamento) impusesse
restrições ou limitações para que o servidor receba a indenização.
Vale ressaltar que, quando o art. 52 fala em regulamento, não é necessário que isso seja feito por meio de
decreto. Isso porque, de acordo com o STF (RE 570.680-RS, Pleno, DJe 4/12/2009), a competência
regulamentadora não é exclusiva do Presidente da República.
Além disso, mesmo que não houvesse expressa autorização legal para que ato infralegal regulamentasse a
ajuda de custo, outras razões hermenêuticas reforçam a legitimidade da resolução que prevê a limitação
temporal em análise. Com efeito, tal limitação atende aos princípios da moralidade administrativa, da
razoabilidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade da gestão pública.

DIREITO DO CONSUMIDOR
RESPONSABILIDADE CIVIL
Responsabilização civil de franqueadora em face de consumidor
Importante!!!
A franqueadora pode ser solidariamente responsabilizada pelos danos causados pela
franqueada aos consumidores.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.426.578-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/6/2015 (Info 569).
Imagine a seguinte situação hipotética:
"YES" é uma escola de inglês, organizada em forma de franquia, que possui unidades em diversas cidades
do Brasil.
Em Vitória (ES), existia uma escola "YES", que pertencia a uma empresa local (ABC Ltda). Desse modo, a
ABC Ltda. possuía um contrato de franquia com a "YES".
O franqueador (franchisor) era a "YES" (constituída sob a forma de sociedade limitada "Yes do Brasil
Ltda.") e o franqueado (franchisee) era a empresa "ABC Ltda".
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João, morador de Vitória (ES), matriculou-se na escola "YES", pagando antecipadamente as mensalidades
de todo o semestre.
Ocorre que, depois de um mês do início das aulas, a empresa ABC Ltda, atolada em dívidas, simplesmente
fechou as portas da escola onde funcionava a "YES", interrompendo as aulas.
Inconformado, João ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais e indicou como réus na
demanda tanto a empresa "ABC Ltda" (franqueada) como a "Yes do Brasil Ltda." (franqueadora).
A empresa "Yes do Brasil Ltda." contestou a ação afirmando que, de acordo com a cláusula 2.7.8 do
contrato de franquia assinado com a empresa "ABC Ltda", ela não teria nenhuma responsabilidade por
danos causados aos consumidores, sendo esse ônus inteiramente assumido pela franqueada.
João agiu corretamente ao incluir as duas empresas no polo passivo? A franqueadora pode responder
pelos danos causados pela franqueada?
SIM. A franqueadora pode ser solidariamente responsabilizada pelos danos causados pela franqueada aos
consumidores.
A franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o
direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços, podendo, ainda,
haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado.
O contrato de franquia está regido pela Lei nº 8.955/94, que conceitua esse pacto nos seguintes termos:
Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de
marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços
e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou
sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou
indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
A franquia é um contrato empresarial e as obrigações nele previstas vinculam apenas as partes assinantes
(obrigação contratual inter partes). Logo, essa cláusula de isenção de responsabilidade invocada pela
franqueadora não produz nenhum efeito sobre o consumidor.
A franquia, aos olhos do consumidor, consiste em uma mera intermediação ou revenda de bens ou
serviços do franqueador, que é fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.
Os arts. 14 e 18 do CDC, ao falarem em fornecedores, preveem a responsabilização solidária de todos
aqueles que participarem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que apenas
organizem a cadeia de fornecimento pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a
responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da
franquia.
Assim, o franqueador também é considerado como um fornecedor de serviços, respondendo, portanto, de
forma solidária com o franqueado pelos danos causados aos consumidores.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
JULGAMENTO POR AMOSTRAGEM DO RESP E RE
Não cabimento do agravo do art. 544 contra decisão fundamentada no art. 543-C, § 7°, I, do CPC 1973
Na égide do CPC 1973, a parte pode interpor o agravo do art. 544 (agravo nos próprios autos)
contra a decisão do Presidente do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso especial
com base no inciso I do § 7º do art. 543-C do CPC 1973?
NÃO. Não cabe agravo em recurso especial (art. 544 do CPC 1973) contra decisão que nega
seguimento a esse recurso com base no art. 543-C, § 7º, I, do CPC 1973, podendo a parte
interessada interpor agravo interno ou regimental no tribunal de origem, demonstrando a
especificidade do caso concreto.
Mesmo assim, caso a parte, de forma equivocada, interponha o agravo em recurso especial
(art. 544 do CPC 1973), nesta hipótese o STJ não irá conhecer do recurso e remeterá esse
agravo ao Tribunal de origem para que ele aprecie o recurso como se fosse um agravo interno.
Obs: com o CPC 2015, esse julgado acima perde importância, já que o novo CPC prevê nestes
casos que será cabível uma nova espécie de agravo chamada de "agravo em recurso especial" e
"agravo em recurso extraordinário" (art. 1.042, II do CPC 2015). Esse agravo é interposto
perante o Presidente ou Vice-presidente do tribunal de origem (TJ/TRF), mas quem irá julgá-lo é
o STJ (ou STF). Trata-se de um agravo que é juntado nos próprios autos do REsp (ou RE).
STJ. Corte Especial. AgRg no AREsp 260.033-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/8/2015 (Info 569).
Multiplicidade de recursos extraordinários tratando sobre o mesmo tema
O legislador percebeu que havia no STF e no STJ milhares de recursos que tratavam sobre os mesmos
temas jurídicos.
Diante disso, a fim de otimizar a análise desses recursos, a Lei nº 11.672/2008 acrescentou os arts. 543-B e
543-C ao CPC 1973, prevendo uma espécie de “julgamento por amostragem” dos recursos extraordinários
e recursos especiais que tiverem sido interpostos com fundamento em idêntica controvérsia ou questão
de direito.
Julgamento por amostragem
 O art. 543-B do CPC 1973 estabelece o procedimento a ser adotado pelo STF no caso de múltiplos
recursos extraordinários tratando sobre o mesmo tema.
 O art. 543-C do CPC 1973, por sua vez, prevê o rito no caso de múltiplos recursos especiais em
tramitação no STJ.
No CPC 2015 o tema é tratado nos arts. 1.036 a 1.041:
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento
em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta
Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior
Tribunal de Justiça.
JULGAMENTO POR AMOSTRAGEM E RECURSO ESPECIAL
Veja o que estabelece o art. 543-C do CPC:
Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o
recurso especial será processado nos termos deste artigo.
O procedimento relativo ao processamento e julgamento de recursos especiais repetitivos está previsto no
art. 543-C do CPC e na Resolução nº 08/2008-STJ e pode ser assim resumido:
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1) Em primeiro lugar, o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem (TJ ou TRF) irá identificar e
separar todos os recursos especiais interpostos que tratem sobre o mesmo assunto.
Exemplo: reunir os recursos especiais nos quais se discuta se o prazo prescricional das ações contra a
Fazenda Pública é de três ou cinco anos.
2) Desses recursos, o Presidente do tribunal selecionará um ou mais que representem bem a controvérsia
discutida e os encaminhará ao STJ.
Serão escolhidos os que contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no
recurso especial.
O CPC 2015 determina que sejam selecionados 2 ou mais recursos:
Art. 1.036 (...) § 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal
selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado
ou na região, conforme o caso.
3) Os demais recursos especiais que tratem sobre a mesma matéria e que não foram remetidos como
paradigma (modelo) ficarão suspensos no tribunal de origem até que o STJ se pronuncie sobre o tema central.
Cabe algum recurso contra a decisão proferida no Tribunal de origem que tenha determinado o
sobrestamento do Resp com fundamento no art. 543-C do CPC?
NÃO. É irrecorrível o ato do presidente do tribunal de origem que, com fundamento no art. 543-C, § 1º do
CPC, determina a suspensão de recursos especiais enquanto se aguarda o julgamento de outro recurso
encaminhado ao STJ como representativo da controvérsia. Com efeito, este ato não ostenta conteúdo
decisório, tendo em vista que não há efetivo juízo de admissibilidade neste momento processual. Em
verdade, a referida manifestação judicial é um despacho, de modo que tem incidência o regramento
previsto no art. 504 do CPC, segundo o qual “dos despachos não cabe recurso”.
Haverá possibilidade de interposição de recurso após o julgamento do recurso representativo da
controvérsia no STJ, ocasião em que poderá ser manejado agravo regimental, no tribunal de origem,
contra eventual equívoco no juízo de admissibilidade efetivado na forma do art. 543-C, § 7º, do CPC.
STJ. 2ª Seção. AgRg na Rcl 6.537-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/2/2013 (Info 515).
STJ. 4ª Turma. AREsp 214.152-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/2/2013 (Info 514).
Interessante novidade introduzida pelo CPC 2015. Se o recurso sobrestado tiver sido interposto fora do
prazo, não há motivo para ele ficar suspenso aguardando a decisão do STJ/STF. Logo, a outra parte poderá
alegar a intempestividade e pedir que ele não seja conhecido:
Art. 1.036 (...) § 2º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de
sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto
intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 3º Da decisão que indeferir este requerimento caberá agravo, nos termos do art. 1.042.
Outra novidade interessante e polêmica. Foi estabelecido um prazo para julgamento dos recursos afetados:
Art. 1.037 (...)
§ 4º Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os
demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 5º Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da decisão de que trata o
inciso I do caput, cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos
processos, que retomarão seu curso normal.
Informativo 569-STJ (17 a 30/09/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 6

4) Pode acontecer de o Presidente do tribunal de origem não perceber que haja essa multiplicidade de
recursos sobre o mesmo assunto e não tomar essas providências explicadas acima. Nesse caso, o Ministro
Relator do REsp, no STJ, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que
a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância,
dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.
5) Antes de decidir o Resp submetido ao regime de recurso repetitivo, o Ministro Relator poderá solicitar
informações, a serem prestadas no prazo de 15 dias, aos tribunais federais ou estaduais a respeito da
controvérsia.
6) Se o matéria for relevante, o Ministro Relator poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou
entidades com interesse na controvérsia, que atuarão como amicus curiae.
7) Após as informações prestadas pelos Tribunais e pelos amici curiae (plural de amicus curiae), o
Ministério Público será ouvido no prazo de 15 dias.
8) Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o
processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial do STJ, devendo ser julgado com
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
9) Após todas essas providências, o STJ irá julgar o recurso especial que foi submetido ao regime de
recurso repetitivo. Essa decisão irá afetar os recursos que ficaram suspensos nos TJ’s ou TRF’s. Veja o que
diz o CPC:
CPC 1973
CPC 2015
Art. 543-C (...) § 7º Publicado o acórdão do Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais
sobrestados na origem:
I - terão seguimento denegado na hipótese de o I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de
acórdão recorrido coincidir com a orientação do origem negará seguimento aos recursos especiais
Superior Tribunal de Justiça; ou
ou extraordinários sobrestados na origem, se o
acórdão recorrido coincidir com a orientação do
tribunal superior;
II - serão novamente examinados pelo tribunal de
origem na hipótese de o acórdão recorrido
divergir da orientação do Superior Tribunal de
Justiça.

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência
originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e
segundo graus de jurisdição retomarão o curso
para julgamento e aplicação da tese firmada pelo
tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa
a prestação de serviço público objeto de
concessão, permissão ou autorização, o resultado
do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente
ou à agência reguladora competente para
fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos
entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
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Obs: apesar de o CPC 2015 não falar que a decisão do STF e do STJ nos acórdãos paradigmas possuem
efeito vinculante, a redação empregada no novo CPC procura, indiretamente, obrigar os demais órgãos
julgadores a seguir aquilo que foi decidido. Tanto que emprega os verbos no imperativo ("o presidente ou
o vice-presidente do tribunal de origem NEGARÁ", "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
REEXAMINARÁ"). Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São
Paulo: Saraiva, p. 681.
Explicando melhor esse § 7º do art. 543-C do CPC 1973:
Inciso I: se o recurso especial sobrestado na origem defender a tese jurídica que não foi aceita pelo STJ, este
recurso terá seu seguimento negado e, portanto, nem será enviado ao STJ.
Exemplo: o TJ decidiu que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública era de 5 anos. A Fazenda interpôs
recurso especial alegando que esse prazo era de três anos. O REsp estava aguardando a definição do tema
em sede de recurso repetitivo. O STJ decidiu que o prazo é de cinco anos. Logo, este recurso da Fazenda
que estava sobrestado terá seu seguimento negado e nem será mais apreciado pelo STJ.
Inciso II: se o recurso especial sobrestado na origem defender a tese jurídica que foi acolhida pelo STJ, o
acórdão que estava sendo impugnado será novamente analisado pelo Tribunal de origem, que poderá
modificar sua decisão para adequá-la ao entendimento firmado pelo STJ.
Exemplo: o TJ decidiu que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública era de três anos. O particular interpôs
recurso especial alegando que esse prazo era quinquenal. O REsp estava aguardando a definição do tema em
sede de recurso repetitivo. O STJ decidiu que o prazo é de cinco anos. Logo, o TJ terá a oportunidade de analisar
novamente esta questão e poderá modificar sua decisão com base na orientação firmada pelo STJ. Em outras
palavras, o TJ poderá voltar atrás (exercer juízo de retratação) e decidir que o prazo prescricional é de cinco
anos realmente. Vale ressaltar, no entanto, que nesse reexame, o Tribunal poderá manter sua decisão,
considerando que o posicionamento adotado pelo STJ não é, em tese, vinculante.
10) Se o tribunal de origem mantiver a decisão divergente, o recurso especial (ou extraordinário) será
encaminhado ao STJ (ou ao STF).
Exemplo: o TJ decidiu manter seu entendimento de que o prazo prescricional é de 3 anos, mesmo o STJ
tendo afirmado que era quinquenal. Logo, o recurso especial interposto pelo particular será encaminhado
ao STJ para análise.
CPC 2015
Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário
será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.
§ 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o
caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em
decorrência da alteração.
§ 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras
questões, caberá ao presidente do tribunal, depois do reexame pelo órgão de origem e
independentemente de ratificação do recurso ou de juízo de admissibilidade, determinar a remessa do
recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.
11) Voltando à hipótese do inciso I do § 7º do art. 543-C do CPC 1973 (art. 1.040, I, do CPC 2015). Pode
acontecer de o Presidente do tribunal de origem negar seguimento a um recurso especial (ou
extraordinário) aplicando o entendimento do STJ (ou STF), e a parte recorrente não concordar com isso
sob o argumento de que o caso que envolve o seu processo é diferente do que foi examinado pelo STJ (ou
STF). Em outros termos, a parte afirma que há um distinguishing.
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A pergunta que surge é a seguinte:
Será possível que esta parte interponha algum recurso contra a decisão do Presidente do tribunal de
origem que negou seguimento ao recurso especial com base no inciso I do § 7º do art. 543-C do CPC 1973
(art. 1.040, I, do CPC 2015)? Qual será o recurso cabível e para quem ele é dirigido?
CPC 1973
CPC 2015
Era cabível AGRAVO REGIMENTAL, que era julgado É cabível uma nova espécie de agravo, chamada
pelo próprio Tribunal de origem (TJ ou TRF).
de "agravo em recurso especial" e "agravo em
recurso extraordinário" (art. 1.042, II).
Esse agravo é interposto perante o Presidente ou
Vice-presidente do tribunal de origem (TJ/TRF),
mas quem irá julgá-lo é o STJ (ou STF).
Trata-se de um agravo que é juntado nos próprios
autos do REsp (ou RE).
Essa decisão não poderia ser impugnada no STJ Desse modo, agora quem decide o recurso não é
(ou STF). Não cabia recurso para o STJ/STF contra mais o Tribunal de origem.
essa decisão. O recurso era para o próprio Tribunal O recurso será apreciado pelo STJ (ou STF).
de origem (agravo regimental).
STJ. Corte Especial. QO no Ag 1.154.599/SP, Rel. Fica superado o entendimento firmado pelo STJ no
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 12/05/2011.
QO no Ag 1.154.599/SP e pelo STF no AI 760.358
STF. Plenário. AI 760358 QO, Rel. Min. Gilmar QO.
Mendes (Presidente), julgado em 19/11/2009.
Assim, nas hipóteses em que o Tribunal de origem tenha negado trânsito ao recurso especial (ou
extraordinário) (obs: negar trânsito é impedir que ele "suba" ao STJ/STF) com base no art. 543-C, § 7º, I, do
CPC 1973 (art. art. 1.040, I, do CPC 2015), caso a parte recorrente não concorde com isso, deverá interpor:
 CPC 1973: agravo regimental para o próprio Tribunal de origem;
 CPC 2015: "agravo em recurso especial" ou "agravo em recurso extraordinário" (art. 1.042, II).
Na égide do CPC 1973, a parte pode interpor o agravo do art. 544 (agravo nos próprios autos) contra a
decisão do Presidente do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso especial com base no
inciso I do § 7º do art. 543-C do CPC 1973?
NÃO. Não cabe agravo em recurso especial (art. 544 do CPC 1973) contra decisão que nega seguimento a
recurso especial com base no art. 543-C, § 7º, I, do CPC 1973, podendo a parte interessada interpor agravo
interno ou regimental no tribunal de origem, demonstrando a especificidade do caso concreto.
Mesmo assim, caso a parte, de forma equivocada, interponha o agravo em recurso especial (art. 544 do
CPC 1973), nesta hipótese o STJ não irá conhecer do recurso e remeterá esse agravo ao Tribunal de origem
para que ele aprecie o recurso como se fosse um agravo interno.
STJ. Corte Especial. AgRg no AREsp 260.033-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/8/2015 (Info 569).
Obs: com o CPC 2015, esse julgado acima perde importância, já que o novo CPC prevê nestes casos que
será cabível uma nova espécie de agravo chamada de "agravo em recurso especial" e "agravo em recurso
extraordinário" (art. 1.042, II do CPC 2015). Esse agravo é interposto perante o Presidente ou Vicepresidente do tribunal de origem (TJ/TRF), mas quem irá julgá-lo é o STJ (ou STF). Trata-se de um agravo
que é juntado nos próprios autos do REsp (ou RE).
12) Examinemos agora uma situação que acho mais rara de ser vista na prática e mais difícil de ser cobrada
em concursos, mas como foi divulgada em um informativo do STJ, penso que seja o caso de explicá-la por
desencargo de consciência:

Informativo 569-STJ (17 a 30/09/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 9

Imagine que o acórdão do TJ possuía duas partes/fundamentos autônomos (parte/fundamento X e
parte/fundamento Y). Contra esse acórdão, João (sucumbente) interpôs recurso especial. Ocorre que o
tema discutido no recurso estava sendo analisado pelo STJ em um recurso representativo de controvérsia.
Logo, o recurso especial interposto por João ficou sobrestado no TJ aguardando a decisão do STJ,
conforme determina o § 1º do art. 543-C do CPC 1973.
Depois que o STJ decidiu o recurso repetitivo e firmou a tese a ser aplicada, o TJ admitiu o recurso especial
que estava sobrestado quanto à parte/fundamento X e o inadmitiu no que tange à parte/fundamento Y. A
inadmissão quanto à parte Y foi porque o Tribunal considerou que ela estava contrária à tese do STJ no
recurso repetitivo.
João não interpôs agravo interno quanto à parte Y que não foi admitida.
Como havia uma parte (X) que havia sido admitida, o recurso especial (todo ele) "subiu" ao STJ.
Chegando no STJ, o Ministro Relator entendeu que o Tribunal de origem errou ao não admitir o recurso
também quanto à parte Y. Segundo entendeu o Ministro, a situação era diferente do que o STJ havia
decidido. Logo, o Ministro entendeu que seria o caso de conhecer do recurso especial em sua totalidade.
Pedro (o recorrido, adversário de João) não concordou com a decisão monocrática do Relator e a
impugnou afirmando que a decisão do TJ sobre a parte Y não mais poderia ser revista pelo STJ.
A 4ª Turma do STJ, analisando a situação, entendeu que a decisão monocrática do Ministro Relator foi
correta e firmou a seguinte conclusão:
O recurso especial que foi em parte admitido pelo Tribunal de origem pode ser conhecido pelo STJ na
totalidade, ainda que à parte inadmitida tenha sido aplicado o art. 543-C, § 7º, I, do CPC 1973 e o
recorrente não tenha interposto agravo regimental na origem para combater essa aplicação.
Foram aplicados, por analogia, dois enunciados do STF que possuem a seguinte redação:
Súmula 292-STF: Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art.
101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por
qualquer dos outros.
Súmula 528-STF: Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal "a
quo", de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas
pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1.472.853-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/8/2015 (Info 567).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Multa do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015)
em cumprimento de sentença arbitral
No âmbito do cumprimento de sentença arbitral condenatória de prestação pecuniária, a
multa de 10% (dez por cento) do artigo 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015) deverá
incidir se o executado não proceder ao pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias
contados da juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos (em caso de
título executivo contendo quantia líquida) ou da intimação do devedor, na pessoa de seu
advogado, mediante publicação na imprensa oficial (em havendo prévia liquidação da
obrigação certificada pelo juízo arbitral).
STJ. Corte Especial. REsp 1.102.460-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, julgado em 17/6/2015
(recurso repetitivo) (Info 569).
O que é a 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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Título executivo judicial
A sentença arbitral constitui-se em título executivo JUDICIAL (art. 475-N, IV, do CPC 1973; art. 515, VII, do
CPC 2015).
O árbitro decide a causa, mas se a parte perdedora não cumprir voluntariamente o que lhe foi imposto, a
parte vencedora terá que executar esse título no Poder Judiciário.
Não é necessário homologação judicial
Vale ressaltar que a sentença arbitral, para produzir seus efeitos, não precisa de homologação judicial.
Veja a redação da Lei nº 9.307/96:
Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a
homologação pelo Poder Judiciário.
Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença
proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.
Execução da sentença arbitral
Como a sentença arbitral é título executivo judicial, se a parte condenada (devedora) na arbitragem não
cumprir voluntariamente o que foi decidido, a parte beneficiada com a decisão (credora) deverá exigir, por
meio do Poder Judiciário, o adimplemento da obrigação.
Ex: imagine que as empresas "A" e "B" possuem um litígio entre si e o submetem para ser dirimido por
meio de arbitragem. O árbitro decide que a empresa "A" tem razão e condena "B" a lhe pagar os valores
decorrentes do contrato. "B" é notificada pessoalmente da sentença arbitral, mas não a cumpre. Diante
disso, "A" terá que "executar" a sentença arbitral.
Qual é a forma de execução da sentença arbitral?
Depende. Algumas vezes a sentença arbitral é ilíquida. Neste caso, antes de executar, a parte precisará
propor uma ação autônoma de liquidação. Em outras hipóteses, a sentença arbitral já é líquida e poderá
ser desde logo executada.
A situação fica assim estabelecida:
 Se a sentença arbitral é LÍQUIDA: a execução é feita por meio de processo autônomo de execução.
 Se a sentença arbitral é ILÍQUIDA: primeiro deverá ser feita a liquidação da sentença arbitral em um
processo judicial de liquidação no qual será prolatada uma sentença por um juiz de direito fixando os
valores que deverão ser pagos. A partir daí, o credor executa por meio de "cumprimento de sentença".
Multa de 10% em caso de não cumprimento voluntário da obrigação
Se o credor ingressa com cumprimento de sentença e o devedor, mesmo depois de intimado, não cumpre
voluntariamente a obrigação no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de
10%. Em outras palavras, o devedor, além da obrigação a que foi condenado, terá agora que pagar mais
10% pelo fato de não ter cumprido voluntariamente a decisão. Isso está previsto no art. 475-J do CPC 1973
(art. 523, § 1º do CPC 2015).
Essa multa também se aplica no caso de execução de sentença arbitral?
SIM. O CPC e a Lei de Arbitragem preveem que a sentença arbitral é título executivo judicial. Logo, a
execução da sentença arbitral condenatória de obrigação de pagar quantia certa deve seguir o mesmo
procedimento previsto para as sentenças civis de idêntico conteúdo.
Diante disso, o decurso do prazo de 15 dias (contados da comunicação pessoal do devedor), para
pagamento espontâneo da prestação pecuniária certificada na sentença arbitral enseja a aplicação da
multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015).
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Essa multa tem um caráter punitivo e coercitivo, tendo por objetivo garantir a maior efetividade e
celeridade na prestação jurisdicional. Se fossemos afastar essa sanção do âmbito do cumprimento de
sentença arbitral, isso seria um desprestígio ao procedimento da arbitragem, fazendo com que esta
(arbitragem) se tornasse menos atrativa que o processo judicial comum.
No caso da execução de sentença arbitral, quando começa o prazo de 15 dias para cumprimento
voluntário da obrigação?
 Se a sentença arbitral é LÍQUIDA: neste caso, o credor terá que iniciar um processo autônomo de
execução, com a citação do devedor. Logo, o prazo de 15 dias para cumprimento voluntário inicia-se
na data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
 Se a sentença arbitral é ILÍQUIDA: nesta hipótese, o credor teve que iniciar um processo de liquidação.
Depois que a sentença de liquidação for proferida, o credor irá iniciar, no mesmo processo, o
cumprimento de sentença. O devedor não será citado para o cumprimento de sentença, mas sim
intimado. Isso porque o cumprimento de sentença é apenas uma nova fase processual depois da
liquidação. Logo, o prazo de 15 dias para cumprimento voluntário será contado da intimação do
devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial.
O STJ decidiu o tema acima em sede de recurso especial repetitivo e fixou a seguinte tese:
No âmbito do cumprimento de sentença arbitral condenatória de prestação pecuniária, a multa de 10%
(dez por cento) do artigo 475-J do CPC deverá incidir se o executado não proceder ao pagamento
espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do mandado de citação devidamente
cumprido aos autos (em caso de título executivo contendo quantia líquida) ou da intimação do devedor,
na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial (em havendo prévia liquidação da
obrigação certificada pelo juízo arbitral).

ARREMATAÇÃO
Arrematação de bem imóvel mediante pagamento em prestações
Na segunda praça (CPC 1973) ou no segundo leilão (CPC 2015), o bem poderá ser alienado por
valor inferior ao da avaliação?
1) CPC 1973:
REGRA: SIM. Nesta segunda praça, o bem poderá ser arrematado por preço inferior ao da
avaliação, desde que não seja vil (art. 692 do CPC).
Vil = algo de pouco valor, insignificante.
O CPC 1973 não conceituava o que era preço "vil", cabendo essa tarefa à jurisprudência.
EXCEÇÃO: no CPC 1973, havia uma exceção a essa regra. Se o licitante propusesse arrematar o
bem, pagando em prestações (parceladamente), então, neste caso, o valor pago não poderia
ser inferior à avaliação mesmo que fosse a segunda praça (art. 690, § 1º).
2) CPC 2015:
SIM. No CPC 2015, o juiz deverá fixar no edital: o valor de avaliação e o preço mínimo.
O bem pode ser arrematado por preço inferior ao da avaliação já no primeiro leilão. O que não
pode acontecer é o bem ser vendido por valor inferior ao preço mínimo.
Se for realizado um segundo leilão (por ausência de interessados no primeiro), a situação
continua a mesma: o bem poderá ser alienado por valor inferior ao da avaliação, mas não
poderá ser alienado por valor inferior ao preço mínimo.
Assim, a única restrição imposta (tanto na primeira tentativa de leilão, como na segunda) é
que o bem não poderá ser arrematado por preço VIL (art. 891 do CPC 2015).
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O CPC 2015 conceitua o que é "vil". Será considerado vil (muito baixo e, portanto, proibido):
• O valor abaixo do preço mínimo fixado pelo juiz; ou
• Se o juiz não fixou preço mínimo, será considerado vil o valor abaixo de 50% da avaliação.
No CPC 2015, mesmo que o alienante proponha pagar em prestações, ainda assim o valor do
bem poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja vil (art. 895, II).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.340.965-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/9/2015 (Info 569).
NOÇÕES GERAIS
O que acontece com o bem penhorado?
Se o bem penhorado for dinheiro, ele é transferido ao credor, quitando-se a obrigação.
Se o bem penhorado for coisa diferente de dinheiro, ele poderá ser:
a) adjudicado;
b) alienado;
c) concedido em usufruto ao exequente.
Quando acontece uma dessas três situações acima, dizemos que houve a “expropriação”, conforme
previsto no art. 647 do CPC 1973 (art. 825 do CPC 2015):
Art. 647. A expropriação consiste:
I — na adjudicação em favor do exequente ou das pessoas indicadas no § 2º do art. 685-A desta Lei;
II — na alienação por iniciativa particular;
III — na alienação em hasta pública;
IV — no usufruto de bem móvel ou imóvel.
Art. 825. A expropriação consiste em:
I - adjudicação;
II - alienação;
III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.
Adjudicação (inciso I do art. 825 do CPC 2015)
A adjudicação ocorre quando a propriedade do bem penhorado é adquirida pelo exequente ou por
terceiros legitimados previstos na lei.
CPC/1973
Art. 685-A. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam
adjudicados os bens penhorados.
CPC/2015
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam
adjudicados os bens penhorados.
Alienação (inciso II)
Segundo o art. 879 do CPC 2015, existem duas espécies de alienação do bem:
a) por iniciativa particular: ocorre quando o próprio exequente (ou algum corretor ou leiloeiro público
credenciado) tenta conseguir um comprador para o imóvel, seguindo determinadas regras impostas pela lei
b) leilão judicial (eletrônico ou presencial): é a oferta do bem penhorado aos interessados em adquiri-lo
em um evento organizado pelo Estado-juiz.
Observação:
No CPC 2015, o que é chamado atualmente de “leilão judicial” era conhecido como “hasta pública”
(expressão do CPC 1973). Assim, no CPC 1973 existiam duas formas de hasta pública (art. 686, IV):
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a) praça, quando a coisa a ser alienada era bem imóvel;
b) leilão, quando a coisa alienada era bem móvel.
O CPC 2015 não repete tais palavras e não mais faz essa distinção. Agora, fala-se em leilão judicial tanto
para bens móveis como imóveis.
Apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (antigo
“usufruto de bem móvel ou imóvel”) (inciso III)
No CPC 1973, isso era tratado como sendo “usufruto de bem móvel ou imóvel”, expressão que era
criticada pela doutrina e que, por isso, foi substituída no novo Código. Compare:
CPC 1973
Art. 716. O juiz pode conceder ao exequente o
usufruto de móvel ou imóvel, quando o reputar
menos gravoso ao executado e eficiente para o
recebimento do crédito.

CPC 2015
Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos
e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a
considerar mais eficiente para o recebimento do
crédito e menos gravosa ao executado.

Ex: foi penhorado um apartamento do executado, que se encontra alugado a um terceiro; pode o juiz
determinar que o exequente fique recebendo o valor dos aluguéis até que o débito da execução seja
totalmente pago.
ARREMATAÇÃO
Em que consiste a arrematação?
Se existe um bem do devedor que está penhorado e não houve o pagamento espontâneo da dívida, é
preciso fazer com que esse bem se "transforme" em dinheiro para pagar o exequente.
A primeira opção para isso é a adjudicação, que vimos acima e ocorre quando a propriedade do bem
penhorado é adquirida pelo exequente ou por terceiros legitimados previstos na lei.
Se não houver a adjudicação, a segunda opção é tentar fazer a alienação do bem penhorado.
A alienação pode acontecer:
a) por iniciativa particular;
b) por leilão judicial (eletrônico ou presencial).
Se não for possível a alienação por iniciativa particular, deve-se fazer a alienação do bem penhorado por
meio de leilão judicial.
No leilão judicial, o bem é oferecido e as pessoas interessadas (chamadas de licitantes) irão dando ofertas
(lances). A pessoa que oferecer o maior lance, terá direito de adquirir o bem. O Estado-juiz irá, então,
transferir para essa pessoa a propriedade da coisa. O ato do Poder Público que transfere o bem alienado
em leilão judicial ao licitante vencedor é chamado de arrematação.
Veja a explicação da doutrina sobre a origem da expressão "arrematação":
"Arrematar é pôr fim à hasta pública, 'pôr o remate, o termo, o ponto final'. Havia o costume de o
pregoeiro/leiloeiro dizer: 'Há quem mais dê? Se não, arremato'. 'Quer dizer, considerava findo, entregava
o ramo, que em alguns países o porteiro tinha à mão': nesse momento, o Estado aceita a oferta do
licitante e consuma o negócio jurídico de transferência do domínio sobre a coisa.
(...)
A arrematação é, portanto, o negócio jurídico de direito público, pelo qual o Estado, no exercício de sua
soberania, transfere, ao licitante vencedor, o domínio da coisa penhorada, mediante o pagamento do
preço." (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA,
Rafael. Execução. Salvador: Juspodivm, 2013, vol. 5, p. 665)
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Edital
Para que haja a praça (CPC 1973) ou o leilão (CPC 2015), é necessário que, antes, seja publicado um edital
convocando todos os interessados e estabelecendo as regras que irão ser aplicadas. É como se fosse um
anúncio de venda.
Esse edital, além de servir como uma forma de divulgar a venda para o maior número de pessoas, é
também importante para que os eventuais interessados em arrematar o bem possam saber se vale
mesmo a pena ou não adquiri-lo.
O edital deverá conter algumas informações obrigatórias, que estão previstas no art. 886 do CPC 2015 (art.
686 do CPC 1973):
Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas
divisas, com remissão à matrícula e aos registros;
II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de
pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;
III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a
identificação dos autos do processo em que foram penhorados;
IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der
de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado
no primeiro;
VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.
Valor de avaliação e preço mínimo
CPC 1973
CPC 2015
O edital deveria prever apenas o valor do bem O edital deverá prever dois valores:
(valor pelo qual ele foi avaliado).
a) valor do bem (valor pelo qual ele foi avaliado).
b) preço mínimo pelo qual ele poderá ser alienado
(valor mínimo pelo qual o Estado-juiz aceita
alienar).
Ex: o apartamento penhorado foi avaliado em R$
500 mil, mas o juiz fixou, no edital, R$ 400 mil
como preço mínimo para alienação.
Leilão eletrônico e leilão presencial
CPC 1973
A regra era a de que a hasta pública (essa
nomenclatura acabou) era realizada de forma
presencial.
O art. 689-A afirmava que esse procedimento
presencial poderia ser substituído, a requerimento
do exequente, por alienação realizada pela
internet.

CPC 2015
A alienação por meio eletrônico é a regra.
Somente se não for possível, é que será realizada a
alienação presencial (art. 882).
Assim, mesmo que o exequente não requeira, a
alienação deverá ser feita por meio eletrônico.
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Um dos grandes problemas que ocorria na égide do CPC 1973 era que o Estado-juiz organizava a hasta
pública, mas não apareciam interessados. Se não houver interessados no dia designado para a hasta
pública (CPC 1973) ou leilão (CPC 2015), deverá ser marcado um segundo?
CPC 1973
CPC 2015
SIM. Se no dia designado para a hasta pública, não Se o leilão for eletrônico: NÃO.
aparecerem interessados em arrematar o bem, Se leilão for presencial: SIM.
deverá ser marcada uma segunda tentativa em
outro dia.
No CPC 2015, a regra é que o leilão seja eletrônico.
O leilão eletrônico acontece pela internet e é
realizado durante um determinado período de
tempo. Ex: o juiz fixa que durante duas semanas os
interessados poderão dar lances pelo computador
a fim de arrematar o bem. Neste caso, como os
lances acontecem durante dias, não há que se
falar em segundo leilão. Se não aparecer nenhum
interessado no período fixado, não há por que
marcar um segundo leilão.
Excepcionalmente, o leilão poderá ser presencial
(ex: se não houver tecnologia disponível em uma
comarca do interior). Neste caso, se não houver
interessados no primeiro leilão, poderá ser
marcado um segundo (art. 886, V, do CPC 2015).
No segundo leilão, o bem poderá ser alienado por valor inferior ao da avaliação?
CPC 1973
CPC 2015
REGRA: SIM. Neste segundo leilão, o bem poderá SIM. Como vimos, no CPC 2015, o juiz deverá fixar
ser arrematado por preço inferior ao da avaliação, no edital: o valor de avaliação e o preço mínimo.
desde que não seja vil (art. 692 do CPC).
O bem pode ser arrematado por preço inferior ao
Vil = algo de pouco valor, insignificante.
da avaliação já no primeiro leilão. O que não pode
acontecer é o bem ser vendido por valor inferior
O CPC 1973 não conceituava o que era preço "vil", ao preço mínimo.
cabendo essa tarefa à jurisprudência.
Se for realizado um segundo leilão (por ausência
de interessados no primeiro), a situação continua
a mesma: o bem poderá ser alienado por valor
inferior ao da avaliação, mas não poderá ser
alienado por valor inferior ao preço mínimo.
Assim, a única restrição imposta (tanto na primeira
tentativa de leilão, como na segunda) é que o bem
não poderá ser arrematado por preço VIL (art. 891
do CPC 2015).
O CPC 2015 conceitua o que é "vil". Será considerado
vil (muito baixo e, portanto, proibido):
 O valor abaixo do preço mínimo fixado pelo
juiz; ou
 Se o juiz não fixou preço mínimo, será
considerado vil o valor abaixo de 50% da
avaliação.
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Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do
edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por
cento do valor da avaliação.
Resumindo: o bem poderá ser arrematado por
valor inferior ao da avaliação (isso tanto no
primeiro, como no segundo leilão, se houver). Por
outro lado, o bem nunca poderá ser arrematado
por preço vil.
EXCEÇÃO: no CPC 1973, havia uma exceção a essa
regra. Se o licitante propusesse arrematar o bem,
pagando em prestações (parceladamente), então,
neste caso, o valor pago não poderia ser inferior à
avaliação, mesmo que fosse o segundo leilão. Veja:
Art. 690 (...) § 1º Tratando-se de bem imóvel, quem
estiver interessado em adquiri-lo em prestações
poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca
inferior à avaliação, com oferta de pelo menos 30%
(trinta por cento) à vista, sendo o restante garantido
por hipoteca sobre o próprio imóvel.

No CPC 2015, mesmo que o alienante proponha
pagar em prestações, ainda assim o valor do bem
poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não
seja vil. Veja:
Art. 895. O interessado em adquirir o bem
penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
(...)
II - até o início do segundo leilão, proposta de
aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.

EXECUÇÃO FISCAL
Substituição de fiança bancária por penhora de depósito
de quantia destinada à distribuição de dividendos
Em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública não tem direito de substituir a fiança bancária
prestada pela sociedade empresária executada e anteriormente aceita pelo ente público por
penhora de depósito de quantia destinada à distribuição de dividendos aos acionistas da
devedora, a não ser que a fiança bancária se mostre inidônea.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.163.553-RJ, Rel. originário e voto vencedor Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel.
para o acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/4/2015 (Info 569).
CONCEITO
Execução fiscal é...
- a ação judicial proposta pela Fazenda Pública (União, Estados, DF, Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações)
- para cobrar do devedor
- créditos (tributários ou não tributários)
- que estão inscritos em dívida ativa.
A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF) e, subsidiariamente, pelo CPC.
O procedimento da execução fiscal é especial e bem mais célere que o da execução “comum”.
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PETIÇÃO INICIAL
A execução fiscal começa com a petição inicial proposta pela Fazenda Pública, que é uma peça processual
muito simples, normalmente de uma ou duas páginas, indicando apenas:
I — o Juiz a quem é dirigida;
II — o pedido; e
III — o requerimento para a citação.
DESPACHO DO JUIZ (ART. 7º DA LEF)
Se a petição estiver em ordem, o juiz irá proferir um “despacho” deferindo a inicial e determinando que o
executado seja citado.
OPÇÕES DO EXECUTADO:
Depois de citado, o executado terá um prazo de 5 dias para adotar uma das seguintes opções:
1º) pagar a dívida cobrada;
2º) garantir a execução;
3º) não pagar nem garantir.
PENHORA
Se o executado não pagar nem garantir a execução, o juiz determinará a penhora de bens.
Penhora é o ato pelo qual são apreendidos bens do devedor, que serão utilizados para satisfazer o crédito
executado.
Antes de o juiz determinar a penhora, o próprio executado poderá se antecipar e oferecer bens a serem
penhorados, conforme está previsto no art. 9º, III, da LEF:
Art. 9º Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a seguinte situação hipotética:
A União ajuizou execução fiscal contra a empresa "XXX".
Após ser citada, a empresa ofereceu fiança bancária como garantia da dívida.
A Fazenda Nacional (credora) foi ouvida e concordou com a garantia prestada (fiança bancária).
Ocorre que alguns meses depois, a Fazenda soube que a empresa havia depositado um vultoso valor em
sua conta bancária e que essa quantia seria utilizada pela executada para distribuir lucros aos acionistas da
empresa.
Diante disso, a Fazenda pediu a substituição da fiança bancária por esse dinheiro. Em outras palavras,
pediu que o dinheiro fosse penhorado e que a fiança bancária fosse liberada.
A Fazenda fundamentou seu pedido no art. 15, II, da Lei nº 6.830/80:
Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
(...)
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem
enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.
O pedido da Fazenda Nacional foi aceito pelo STJ?
NÃO. O STJ decidiu que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública não tem direito de substituir a
fiança bancária prestada pela sociedade empresária executada e anteriormente aceita pelo ente público
por penhora de depósito de quantia destinada à distribuição de dividendos aos acionistas da devedora, a
não ser que a fiança bancária se mostre inidônea.
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Realmente, o inciso II do art. 15 da Lei nº 6.830/80 permite à Fazenda Pública, em qualquer fase do
processo, postular a substituição do bem penhorado. No entanto, essa prerrogativa deve ser interpretada
com temperamento, tendo em conta o princípio contido no art. 620 do CPC 1973 (art. 805 do CPC 2015),
segundo o qual quando por vários meios o credor promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso.
O art. 32 da Lei nº 4.357/64 veda a distribuição de lucros se a sociedade empresária estiver em débito não
garantido com a Fazenda Pública. Ocorre que, na hipótese em foco, a execução fiscal já estava garantida
pela fiança bancária, e essa garantia já havia sido aceita pela Fazenda Pública expressamente. Assim, não
haveria razão para a proibição de distribuição de dividendos, e não seria razoável a substituição da
garantia - já oferecida e aceita - pela penhora em dinheiro (dividendos a serem distribuídos aos acionistas
da sociedade empresária executada).
A substituição pretendida pela Fazenda Pública só seria cabível se houvesse razão para afastar a
idoneidade da fiança bancária.

DIREITO PENAL
CONFISSÃO
Confissão parcial e confissão de crime diverso
Importante!!!
Situação 1:
O fato de o denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo ter confessado a
subtração do bem, apesar de ter negado o arrombamento, é circunstância suficiente para a
incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Isso porque mesmo
que o agente tenha confessado parcialmente os fatos narrados na denúncia, deve ser
beneficiado com a atenuante genérica da confissão espontânea.
STJ. 5ª Turma. HC 328.021-SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do
TJ-PE), julgado em 3/9/2015 (Info 569).
Situação 2:
O fato de o denunciado por roubo ter confessado a subtração do bem, negando, porém, o
emprego de violência ou grave ameaça, é circunstância que não enseja a aplicação da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Isso porque a atenuante da
confissão espontânea pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é
imputado. Ocorre que, no caso, o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o
emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa clara tentativa
de desclassificar a sua conduta para o crime de furto. Nesse contexto, em que se nega a prática
do tipo penal apontado na peça acusatória, não é possível o reconhecimento da circunstância
atenuante.
STJ. 5ª Turma. HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/9/2015 (Info 569).
Confissão espontânea: atenuante
A confissão espontânea é atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP:
Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
III - ter o agente:
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
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Como se trata de atenuante, a confissão serve para diminuir a pena do condenado, o que é feito na 2ª fase
da dosimetria da pena.
Confissão parcial
Ocorre quando o réu confessa apenas parcialmente os fatos narrados na denúncia.
Ex: o réu foi denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). Ele
confessa a subtração do bem, mas nega que tenha arrombado a casa.
Se a confissão foi parcial e o juiz a considerou no momento da condenação, este magistrado deverá
fazer incidir a atenuante na fase da dosimetria da pena?
SIM. Se a confissão, ainda que parcial, serviu de suporte para a condenação, ela deverá ser utilizada como
atenuante (art. 65, III, “d”, do CP) no momento de dosimetria da pena.
STJ. 6ª Turma. HC 217.683/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/06/2013.
STJ. 5ª Turma. HC 328.021-SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ-PE),
julgado em 3/9/2015 (Info 569).
Sobre o tema, vale a pena lembrar o seguinte entendimento sumulado do STJ:
Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
Veja, no entanto, uma situação um pouco diferente. João, após ameaçar matar a vítima, tomou-lhe o
celular que estava no bolso da calça. Foi denunciado pela prática de roubo (art. 157 do CP). Durante o
interrogatório, o réu admitiu que subtraiu o celular, mas afirmou que fez isso sem violência ou grave
ameaça, aproveitando-se apenas da distração da vítima. Neste caso, o juiz deverá aplicar a atenuante
da confissão espontânea?
NÃO. O fato de o denunciado por roubo ter confessado a subtração do bem, negando, porém, o emprego
de violência ou grave ameaça, é circunstância que não enseja a aplicação da atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Isso porque a atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu
reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Ocorre que, no caso, o réu não admitiu a prática do
roubo denunciado, pois negou o emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima,
numa clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de furto.
Nesse caso, em que se nega a prática do tipo penal apontado na peça acusatória, não é possível o
reconhecimento da circunstância atenuante.
STJ. 5ª Turma. HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/9/2015 (Info 569).
Não confunda:
Confissão parcial
Réu confessa apenas parcialmente os fatos
narrados na denúncia.
Ex: réu foi acusado de furto qualificado; confessa a
prática do furto, mas nega a qualificadora do
rompimento de obstáculo.
Deverá incidir a atenuante da confissão
espontânea.

Réu confessa a prática de outro tipo penal diverso
daquele narrado na denúncia.
Ex: réu é acusado de roubo; ele confessa a
subtração do bem, negando, porém, o emprego de
violência ou grave ameaça contra a vítima. Isso
significa que ele confessou a prática de um outro
crime, qual seja, furto.
Não deverá incidir a atenuante da confissão
espontânea, considerando que o réu não
reconheceu a autoria do fato típico imputado.

Informativo 569-STJ (17 a 30/09/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 20

DOSIMETRIA DA PENA
Bons antecedentes não configuram atenuante inominada
O fato de o réu ter bons antecedentes pode ser considerado como uma atenuante inominada
do art. 66 do CP?
NÃO. Não caracteriza circunstância relevante anterior ao crime (art. 66 do CP) o fato de o
condenado possuir bons antecedentes criminais. Isso porque os antecedentes criminais são
analisados na 1ª fase da dosimetria da pena, na fixação da pena-base, considerando que se
trata de uma circunstância judicial do art. 59 do CP.
STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro,
julgado em 18/08/2015 (Info 569).
Critério trifásico
A dosimetria da pena na sentença obedece a um critério trifásico:
1º passo: o juiz calcula a pena-base de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59, CP;
2º passo: o juiz aplica as agravantes e atenuantes;
3º passo: o juiz aplica as causas de aumento e de diminuição.
Primeira fase
Na primeira fase, as chamadas circunstâncias judiciais analisadas pelo juiz são as seguintes:
a) culpabilidade;
b) antecedentes;
c) conduta social;
d) personalidade do agente;
e) motivos do crime;
f) circunstâncias do crime;
g) consequências do crime;
h) comportamento da vítima.
Segunda fase
Na segunda fase o juiz verifica se há circunstâncias agravantes e depois atenuantes.
Atenuantes
O art. 65 traz uma lista de circunstâncias atenuantes. Este rol é exemplificativo. Isso porque o art. 66 prevê
uma cláusula aberta permitindo que sejam consideradas outras atenuantes não expressamente listadas no
art. 65. Veja:
Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao
crime, embora não prevista expressamente em lei.
As atenuantes do art. 66 do CP são chamadas de "atenuantes inominadas" ou, ainda, "atenuantes de
clemência", pois normalmente o magistrado as concede por ato de bondade (MASSON, Cleber. Código
Penal Comentado. 2ª ed., São Paulo: Método, 2014, p. 347).
O fato de o réu ter bons antecedentes pode ser considerado como uma atenuante inominada?
NÃO. Não caracteriza circunstância relevante anterior ao crime (art. 66 do CP) o fato de o condenado
possuir bons antecedentes criminais. Isso porque os antecedentes criminais são analisados na 1ª fase da
dosimetria da pena, na fixação da pena-base, considerando que se trata de uma circunstância judicial do
art. 59 do CP.
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CRIME CONTINUADO
Não há continuidade entre crimes de espécies diferentes
Não há continuidade delitiva entre os crimes do art. 6º da Lei 7.492/86 (Lei dos Crimes contra
o Sistema Financeiro Nacional) e os crimes do art. 1º da Lei 9.613/1998 (Lei dos Crimes de
"Lavagem" de Dinheiro). Não incide a regra do crime continuado na hipótese, pois os crimes
descritos nos arts. 6º da Lei 7.492/86 e 1º da Lei 9.613/98 não são da mesma espécie.
STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro,
julgado em 18/08/2015 (Info 569).
CONCEITO DE CRIME CONTINUADO
Ocorre crime continuado quando o agente:
- por meio de duas ou mais condutas
- pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
- e, analisando as condições de tempo, local, modo de execução e outras,
- pode-se constatar que os demais crimes devem ser entendidos como mera continuação do primeiro.
O crime continuado é uma ficção jurídica, inspirada em motivos de política criminal, idealizada com o
objetivo de ajudar o réu. Ao invés de ele ser condenado pelos vários crimes, receberá a pena de somente
um deles, com a incidência de um aumento previsto na lei.
EXEMPLO:
Carlos era caixa de uma lanchonete e estava devendo R$ 500,00 a um agiota. Ele decide, então, tirar o
dinheiro do caixa para pagar sua dívida. Ocorre que, se ele retirasse toda a quantia de uma só vez, o seu
chefe iria perceber. Carlos resolve, portanto, subtrair R$ 50,00 por dia. Assim, após dez dias, ele consegue
retirar os R$ 500,00.
Desse modo, Carlos, por meio de dez condutas, praticou dez furtos. Analisando as condições de tempo,
local, modo de execução, pode-se constatar que os outros nove furtos devem ser entendidos como mera
continuação do primeiro, considerando que sua intenção era furtar o valor total de R$ 500,00.
Ao invés de Carlos ser condenado por dez furtos, receberá somente a pena de um furto, com a incidência
de um aumento de 1/6 a 2/3.
PREVISÃO LEGAL
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
PENA
O art. 71, caput, do CP prevê que o aumento na continuidade delitiva varia de 1/6 a 2/3. Qual é o critério
que o juiz deve adotar no momento da dosimetria da pena?
O critério para o aumento no crime continuado é o número de crimes praticados:
2 crimes – aumenta 1/6
3 crimes – aumenta 1/5
4 crimes – aumenta 1/4
5 crimes – aumenta 1/3
6 crimes – aumenta 1/2
7 ou mais – aumenta 2/3
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REQUISITOS
Para o reconhecimento do crime continuado, são necessários quatro requisitos:
1) pluralidade de condutas (prática de duas ou mais condutas subsequentes e autônomas);
2) pluralidade de crimes da mesma espécie (prática de dois ou mais crimes iguais);
3) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras;
4) unidade de desígnio.
1) Pluralidade de condutas
O agente deve praticar duas ou mais condutas, ou seja, mais de uma ação ou omissão.
2) Pluralidade de crimes da mesma espécie
O agente deve praticar dois ou mais crimes da mesma espécie.
Segundo o STJ e o STF, quando o CP fala em crimes da mesma espécie, ele exige que sejam crimes
previstos no mesmo tipo penal, protegendo igual bem jurídico.
Desse modo, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, é necessário que o agente pratique dois
ou mais crimes idênticos (ex.: quatro furtos simples consumados e um tentado).
Se a pessoa comete um furto e depois um roubo, não há continuidade delitiva.
Se a pessoa pratica um roubo simples e, em seguida, um latrocínio, igualmente não haverá crime
continuado.
Para que haja continuidade, repita-se, é indispensável que os crimes sejam previstos no mesmo dispositivo
legal e protejam o mesmo bem jurídico.
Nesse sentido, o STJ decidiu:
Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto.
Isso porque, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, os referidos crimes, conquanto de mesma
natureza, são de espécies diversas, o que impossibilita a aplicação da regra do crime continuado, ainda
quando praticados em conjunto.
STJ. 6ª Turma. HC 77.467-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/10/2014 (Info 549).
Não há continuidade delitiva entre os crimes do art. 6º da Lei nº 7.492/86 (Lei dos Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional) e os crimes do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lei dos Crimes de "Lavagem"
de Dinheiro). Não incide a regra do crime continuado na hipótese, pois os crimes descritos nos arts. 6º
da Lei nº 7.492/86 e 1º da Lei nº 9.613/98 não são da mesma espécie.
STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro,
julgado em 18/08/2015 (Info 569).
3) Condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras
A doutrina afirma que deve haver uma conexão de tempo, de lugar e de execução entre os crimes para
que se caracterize o crime continuado.
3.1 Conexão de tempo (conexão temporal):
Significa dizer que, para que haja continuidade delitiva, não pode ter se passado um longo período de
tempo entre um crime e outro.
Para os crimes patrimoniais, a jurisprudência afirma que entre o primeiro e o último delito não pode ter se
passado mais que 30 dias. Se houve período superior a 30 dias, não se aplica mais o crime continuado,
havendo, neste caso, concurso material.
Vale ressaltar que, em alguns outros delitos, como nos crimes contra a ordem tributária, a jurisprudência
admite que esse prazo seja maior.
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3.2 Conexão de lugar (conexão espacial):
Para que haja continuidade delitiva, os crimes devem ter sido praticados em semelhantes condições de lugar.
Segundo a jurisprudência, semelhantes condições de lugar significa que os delitos devem ser praticados
dentro da mesma cidade, ou, no máximo, em cidades contíguas.
3.3 Conexão quanto à maneira de execução (conexão modal):
Para que haja continuidade delitiva, os crimes devem ter sido praticados com o mesmo modus operandi,
ou seja, com a mesma maneira de execução (mesmos comparsas, mesmos instrumentos etc.).
4) Unidade de desígnio
Esse quarto requisito não está previsto expressamente no art. 71 do CP. Por isso, alguns doutrinadores
afirmam que ele não é necessário. Sobre o tema, surgiram duas teorias:
4.1 Teoria objetiva pura (puramente objetiva)
Segundo esta teoria, os requisitos para a continuidade delitiva são apenas objetivos e estão
expressamente elencados no art. 71 do CP. Daí o nome: puramente objetiva.
Não é necessário que se discuta se a intenção do agente era ou não praticar todos os crimes em
continuidade delitiva.
No exemplo que demos acima, não interessa discutir se o objetivo de Carlos era praticar um único furto de
R$ 500,00 dividido em várias vezes ou se sua intenção era ficar subtraindo o dinheiro da padaria por
tempo indeterminado.
Essa teoria é minoritária e ultrapassada.
4.2 Teoria objetivo-subjetiva (também chamada de teoria mista)
De acordo com esta teoria, os requisitos para a continuidade delitiva são de natureza tanto objetiva como
subjetiva. Daí o nome da teoria: objetivo-subjetiva.
Os requisitos objetivos estão previstos no art. 71 (mesmas condições de tempo, lugar e forma de
execução).
O requisito subjetivo, por sua vez, é a unidade de desígnio, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a
demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados (a conduta posterior deve constituir um
desdobramento da anterior).
Conforme explica Nucci:
“Somente deveria ter direito ao reconhecimento desse benefício legal o agente criminoso que demonstrasse
ao juiz o seu intuito único, o seu propósito global, vale dizer, evidenciasse que, desde o princípio, ou pelo
menos durante o iter criminis, tinha o propósito de cometer um crime único, embora por partes. Assim, o
balconista de uma loja que, pretendendo subtrair R$ 1.000,00 do seu patrão, comete vários e contínuos
pequenos furtos até atingir a almejada quantia. Completamente diferente seria a situação daquele ladrão
que comete furtos variados, sem qualquer rumo ou planejamento, nem tampouco objetivo único.” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 6ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 405).
Essa é a teoria adotada pelo STJ e STF:
(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que para caracterizar a continuidade
delitiva é necessária a demonstração da unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo que liga uma
conduta a outra, não bastando, portanto, o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de
tempo, espaço e modus operandi).
2. No caso, observa-se que o Tribunal a quo, ao aplicar a regra do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria
puramente objetiva, deixando de valorar os aspectos subjetivos. (...)
(REsp 421.246/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/12/2009)
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CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI 7.492/86)
Sujeito ativo do delito previsto no art. 6º
O art. 6º da Lei nº 7.492/86 prevê o seguinte delito:
Art. 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente,
relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a
falsamente: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Podem ser sujeitos ativos do crime previsto no art. 6º da Lei 7.492/86 pessoas naturais que se
fizeram passar por membro ou representante de pessoa jurídica que não tinha autorização do
Bacen para funcionar como instituição financeira.
Configura o crime do art. 6º da Lei nº 7.492/86 (e não estelionato do art. 171 do CP) a falsa
promessa de compra de valores mobiliários feita por falsos representantes de investidores
estrangeiros para induzir investidores internacionais a transferir antecipadamente valores
que diziam ser devidos para a realização das operações
STJ. 6ª Turma. REsp 1.405.989-SP, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para o acórdão Min.
Nefi Cordeiro, julgado em 18/8/2015 (Info 569).
NOÇÕES GERAIS SOBRE OS CRIMES CONTRA O SFN
Sistema Financeiro Nacional
Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de órgãos, entidades e empresas que atuam na regulamentação,
controle e fiscalização das atividades relacionadas com a circulação de moeda e de crédito em nosso país.
Divide-se em dois subsistemas:
a) Normativo: formado pelos órgãos e entidades responsáveis pela regulamentação e fiscalização da
circulação de moeda e de crédito. Exs: CMN, BACEN, CVM etc.
b) Operativo: constituído pelas pessoas jurídicas que operacionalizam (executam) a circulação de moeda
e de crédito. É o caso dos bancos, bolsas de valores, seguradoras, sociedades de capitalização,
entidades de previdência complementar etc.
Relevância e previsão constitucional
Ter um Sistema Financeiro sólido, confiável e eficiente é muito importante para o progresso de um país
porque assim estará disponível maior volume de crédito circulando no mercado, com um custo menor.
Havendo facilidade de acesso às linhas de crédito, os empresários poderão investir em novos
empreendimentos, gerando empregos e riquezas. De igual modo, o mercado consumidor terá facilidades para
aquisição dos bens e serviços, satisfazendo suas necessidades pessoais e mantendo aquecida a economia.
Ciente dessa relevância, a CF/88 previu, em seu art. 192, que o Sistema Financeiro Nacional deverá ser
“estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade”.
Lei n. 7.492/86
Diante da relevância já exposta, o legislador entendeu ser necessária a edição de uma lei específica para
punir condutas que atentem contra o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.
Atualmente, os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional são previstos na Lei n. 7.492/86. Vale
ressaltar que essa Lei continua em vigor, tendo sido recepcionada pela CF/88 (STF. 1ª Turma. RHC 84182,
Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/08/2004).
A Lei n. 7.492/86, antes de tratar sobre os crimes, logo em seu art. 1º, define em que consiste uma
instituição financeira para os efeitos penais.
A Lei conceitua, no caput do art. 1º, o que é instituição financeira e também apresenta entidades que
devem ser a ela equiparadas (parágrafo único).
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Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou
a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo
de poupança, ou recursos de terceiros;
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma
eventual.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SENTIDO PRÓPRIO (ART. 1º, CAPUT)
Instituição financeira é a pessoa jurídica que realize
I – a captação, intermediação ou aplicação de II – a custódia, emissão, distribuição, negociação,
recursos financeiros de terceiros.
intermediação ou administração de valores
mobiliários.
Comentários:
Comentários:
Essa é a atividade típica dos bancos comerciais.
Valores mobiliários são títulos emitidos por
Atenção: os recursos financeiros devem ser de sociedades empresariais e negociadas no mercado
terceiros. Para fins penais, se uma determinada de capitais (bolsa de valores ou mercado de
pessoa jurídica realiza aplicação de recursos balcão). Para a sociedade que emite (vende), é
financeiros próprios, ela não realiza ato típico de uma forma de obter novos recursos. Para a pessoa
instituição financeira.
que adquire, trata-se de um investimento. O
exemplo mais conhecido de valor mobiliário são as
ações. Podemos citar também as debêntures e os
bônus de subscrição.
Exemplos: bancos, cooperativas de crédito, Exemplos: bolsas de valores, sociedades corretoras
sociedades de crédito.
de títulos e valores mobiliários.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO)
Equipara-se à instituição financeira
I - a pessoa jurídica que capte ou administre II - a pessoa natural que exerça quaisquer das
seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou atividades próprias de instituição financeira,
qualquer tipo de poupança, ou recursos de ainda que de forma eventual.
terceiros; e
Comentários:
Comentários:
Importante gravar as atividades equiparadas, Repare que, para fins de crimes contra o SFN, a
quais sejam, seguro, câmbio, consórcio e pessoa natural pode ser equiparada a uma
capitalização.
instituição financeira.
Exemplos: agência de turismo que faz operações de Exemplo: pessoa física que exercia atividade de
câmbio, fundos de pensão, empresas de consórcio.
consórcio sem autorização do BACEN.
Factoring
As empresas de factoring são consideradas instituições financeiras?
NÃO. A factoring não faz a captação de dinheiro de terceiros, como acontece com os bancos. A empresa
de factoring utiliza recursos próprios em suas atividades.
Logo, a factoring não integra o Sistema Financeiro Nacional nem necessita de autorização do Banco Central
para funcionar. Nesse sentido: CC 98.062/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 25/08/2010.
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Resumo:
Instituição financeira em
SENTIDO PRÓPRIO
é a pessoa jurídica (de direito privado
ou público) que realiza, como
atividade principal ou acessória

Instituição financeira
POR EQUIPARAÇÃO é

I – a captação, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros de terceiros;
II – a custódia, emissão, distribuição, negociação,
intermediação ou administração de valores mobiliários.
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio,
consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou
recursos de terceiros; e
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades
próprias de instituição financeira, ainda que de forma
eventual.

SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU INFORMAÇÃO FALSA SOBRE OPERAÇÃO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA (ART. 6º)
O art. 6º da Lei nº 7.492/86 prevê o seguinte delito:
Art. 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a
operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Em que consiste o crime:
- O sujeito ativo
- induz em erro (ex: presta informação falsa) ou mantém em erro (ex: omite informação relevante)
- um sócio da instituição financeira,
- um investidor (pessoa que aplicou recursos com objetivo de lucro)
- ou a repartição pública responsável pela fiscalização das atividades financeiras (ex: Banco Central,
CVM, SUSEP etc.)
- sendo esse erro relacionado com
- operação financeira
- ou com a situação financeira da instituição.
Bem jurídico tutelado
O tipo penal em tela tem por objetivo proteger a confiança que as pessoas depositam nas transações
envolvendo instituições financeiras.
De forma indireta, tutela também o patrimônio do sócio ou do investidor.
Sujeito ativo
Existem duas correntes sobre o tema:
1ª corrente: trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Defendida por Cezar
Roberto Bitencourt e Juliano Breda.
2ª corrente: consiste em crime próprio, devendo o sujeito ativo ser uma das pessoas elencadas no art. 25
da Lei nº 7.492/86. É a posição de José Paulo Baltazar Júnior. Assim, o agente deverá ser:
 o controlador ou administrador de instituição financeira (diretores e gerentes);
 equiparam-se aos administradores de instituição financeira o interventor, o liquidante ou o síndico.
A 6ª Turma do STJ adotou a 1ª corrente. Em um caso concreto, algumas pessoas induziram em erro
investidores ao se apresentarem como funcionários de uma instituição financeira que fazia investimentos
no mercado de capitais. Os investidores transferiam dinheiro pensando que estavam fazendo
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investimentos, mas na verdade tratava-se de um golpe. O STJ decidiu que essas pessoas praticaram o
delito em questão. Para a Corte, podem ser sujeitos ativos do crime previsto no art. 6º da Lei nº 7.492/86
pessoas naturais que se fizeram passar por membro ou representante de pessoa jurídica que não tinha
autorização do Bacen para funcionar como instituição financeira.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.405.989-SP, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para o acórdão Min. Nefi
Cordeiro, julgado em 18/8/2015 (Info 569).
Sujeito passivo
É o sócio ou o investidor induzido ou mantido em erro.
Se a repartição pública foi induzida em erro, a vitima será o Estado.
Em todos os casos, o Estado será também sujeito passivo secundário, já que ele é o responsável pelo
sistema financeiro nacional.
Elemento subjetivo
O crime é punido a título de dolo. Não se exige elemento subjetivo especial ("dolo específico").
Não há forma culposa.
Consumação
Consuma-se no momento em que ocorre a prestação da informação falsa (indução em erro) ou a
manutenção da vítima em erro.
Trata-se de crime formal. Isso porque não é necessária a ocorrência de resultado naturalístico. Se houver
eventual prejuízo econômico para o sócio ou investidor, isso caracteriza mero exaurimento.
Diferenças para o estelionato
O delito em questão é muito semelhante ao estelionato, possuindo, contudo, algumas diferenças:
Estelionato (art. 171 do CP)
Delito do art. 6º da Lei 7.492/86
Crime material.
Crime formal.
Exige especial fim de agir do sujeito ativo.
Não prevê o especial fim de agir do sujeito ativo.
Exige que o sujeito tenha agido mediante artifício, Não faz essa exigência. Exige apenas que o sujeito
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
tenha prestado uma informação falsa ou omitido
uma informação verdadeira.
Ex: o STJ decidiu que configura o crime do art. 6º da Lei nº 7.492/86 (e não estelionato do art. 171 do CP) a
falsa promessa de compra de valores mobiliários feita por falsos representantes de investidores
estrangeiros para induzir investidores internacionais a transferir antecipadamente valores que diziam ser
devidos para a realização das operações (STJ. 6ª Turma. REsp 1.405.989-SP, Rel. originário Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para o acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/8/2015. Info 569).
Não confundir também com o delito do art. 27-C da Lei nº 6.385/76:
Manipulação do Mercado
Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de
alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores,
de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de
obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita
obtida em decorrência do crime.
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CRIMES NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 8.666/93)

Não obrigatoriedade de licitação por parte de condomínio edilício em que
ente público seja proprietário de fração ideal
O síndico de condomínio edilício formado por frações ideais pertencentes a entes públicos e
particulares, ao conceder a sociedade empresária o direito de explorar serviço de
estacionamento em área de uso comum do prédio sem procedimento licitatório, não comete o
delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/93.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.413.804-MG, Rel. Min. Reynaldo Fonseca, julgado em 8/9/2015 (Info 569).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Em um determinado prédio funcionam tanto salas pertencentes ao Poder Público destinadas ao
atendimento gratuito da população pelo sistema SUS, como também um hospital privado (Santa Casa de
Misericórdia).
Em outras palavras, trata-se de "Centro de Especialidades Médicas" cujos proprietários são o Poder
Público (Estado-membro) em conjunto com um ente privado (hospital particular).
Para administrar o espaço comum do Centro de Especialidades Médicas, foi criado um condomínio, nos
termos do Código Civil e da Lei nº 4.591/64.
Certo dia, o síndico deste condomínio celebrou contrato com uma empresa privada para que esta
explorasse o estacionamento do local.
O Ministério Público entendeu que ele não poderia fazer isso sem licitação e, por essa razão, denunciou o
síndico pela prática do delito tipificado no art. 90 da Lei nº 8.666/93:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
A denúncia do MP teve êxito? O síndico praticou o crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93?
NÃO. O síndico de condomínio edilício formado por frações ideais pertencentes a entes públicos e
particulares, ao conceder a sociedade empresária o direito de explorar serviço de estacionamento em área
de uso comum do prédio sem procedimento licitatório, não comete o delito previsto no art. 90 da Lei
8.666/93.
O condomínio edilício é ente despersonalizado regido pelo Direito Privado (Código Civil e Lei nº 4.591/64).
Os condomínios edilícios não figuram dentre aqueles entes obrigados a licitar mencionados no art. 37, XXI,
da CF/88 ou na Lei nº 8.666/93.
O simples fato de o ente público ser proprietário de frações ideais de um imóvel não determina que os
atos do condomínio necessitem ser praticados à luz do Direito Público, como é o caso da contratação de
empresa para a exploração de área comum (estacionamento).
O Poder Público, quando participa de um condomínio edilício, por si só, não tem prevalência sobre os
demais condôminos. Assim, não pode obrigá-los a seguir regras aplicáveis apenas à Administração Pública,
sob pena de subverter a própria natureza do instituto, obstando os procedimentos rotineiros
indispensáveis ao cumprimento das atividades de gestão do condomínio.
Sendo assim, não há necessidade da discussão sequer sobre se há maioria de fração ideal do imóvel pelo o
Poder Público.
Dessa forma, o síndico não precisava seguir a Lei nº 8.666/93 para contratar a empresa, considerando que
o condomínio não se trata de ente público obrigado a licitar.
Assim, a conduta do síndico foi atípica, não se amoldando ao delito do art. 90 da Lei nº 8.666/93.
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LEI DE DROGAS
Consumação do crime de tráfico de drogas na modalidade adquirir
Importante!!!
A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar
o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de
drogas em sua forma consumada (e não tentada), ainda que a polícia, com base em indícios
obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente
antes que o investigado efetivamente o recebesse.
Para que configure a conduta de "adquirir", prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não é
necessária a tradição do entorpecente e o pagamento do preço, bastando que tenha havido o
ajuste. Assim, não é indispensável que a droga tenha sido entregue ao comprador e o dinheiro
pago ao vendedor, bastando que tenha havido a combinação da venda.
STJ. 6ª Turma. HC 212.528-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1º/9/2015 (Info 569).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Zé Pequeno, conhecido traficante, estava sendo monitorado pela polícia por meio de interceptação telefônica.
Determinado dia, Zé Pequeno recebeu ligação de Bené, que encomendou 500kg de cocaína, pela qual iria
pagar R$ 1 milhão.
Bené combinou de ir buscar a droga no dia seguinte.
Ocorre que a polícia, que acompanhava em tempo real as ligações, prendeu Zé Pequeno e a droga antes que
Bené chegasse no local. Quando este soube da operação policial, voltou para casa no meio do caminho.
Denúncia
O Ministério Público denunciou Zé Pequeno e Bené pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº
11.343/2006):
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.
Quanto a Zé Pequeno, o Promotor imputou a ele na denúncia as condutas de "vender", "oferecer" e "ter
em depósito.
No que tange a Bené, o MP afirmou que ele praticou o verbo "adquirir".
O advogado de Bené, contudo, apresentou defesa alegando que ele não chegou a adquirir a droga. Logo,
não praticou o crime ou, no máximo, deveria ser considerado mera tentativa.
A tese do advogado de Bené foi acolhida? Para que configure a conduta de "adquirir", prevista no art.
33 da Lei nº 11.343/2006, é necessária a tradição e o pagamento? É indispensável que a droga tenha
sido entregue e o dinheiro pago?
NÃO. A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o
veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente já configura o crime de tráfico de drogas em
sua forma consumada (e não tentada), ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por
interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado
efetivamente o recebesse.
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Segundo entende a jurisprudência, a modalidade de tráfico "adquirir" completa-se no instante em que
ocorre a avença (combinado) entre o comprador e o vendedor.
Assim, ocorre a modalidade "adquirir" quando o agente, embora sem receber a droga, concorda com o
fornecedor quanto à coisa, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de que se efetue a
tradição da droga adquirida, pois que a compra e venda se realiza pelo consenso sobre a coisa e o preço.
Dessa forma, o simples fato de a droga ter sido negociada já constitui a conduta "adquirir", havendo,
portanto, tráfico de drogas na forma consumada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
COISA JULGADA
Dois roubos praticados no mesmo contexto fático e nova denúncia formulada após o trânsito
em julgado da primeira a qual só apreciou um fato
O agente que, numa primeira ação penal, tenha sido condenado pela prática de crime de roubo
contra uma instituição bancária não poderá ser, numa segunda ação penal, condenado por
crime de roubo supostamente cometido contra o gerente do banco no mesmo contexto fático
considerado na primeira ação penal, ainda que a conduta referente a este suposto roubo
contra o gerente não tenha sido sequer levada ao conhecimento do juízo da primeira ação
penal, vindo à tona somente no segundo processo.
STJ. 5ª Turma. HC 285.589-MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 4/8/2015 (Info 569).
Imagine a seguinte situação hipotética:
No dia 12/12/2012, João ingressou em uma agência bancária e, de arma em punho, subtraiu R$ 100 mil
em espécie, pertencente à instituição financeira, e além disso, exigiu que o gerente do banco entregasse
seu relógio de ouro e o celular pessoal.
Denúncia 1
O Ministério Público denunciou João pela prática do crime de roubo, narrando apenas a subtração dos R$
100 mil pertencentes ao banco.
"No dia 12/12/2012, por volta das 12h, na agência do Banco XXX, localizada na rua XXX, Centro, em Belo
Horizonte, o denunciado, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça
aos presentes, consistente no emprego de armas de fogo, anunciou o assalto e subtraiu para si cerca de R$
100 mil (cem mil reais) do referido estabelecimento".
O réu foi condenado a 7 anos de reclusão, tendo a sentença transitada em julgado em setembro/2013.
Denúncia 2
Em 2014, o Ministério Público ofereceu nova denúncia contra João, desta vez pela prática do crime de
roubo, narrando a subtração do relógio de ouro e do celular pertencentes ao gerente.
"No dia 12/12/2012, por volta das 12h, na agência do Banco XXX, localizada na rua XXX, Centro, em Belo
Horizonte, o denunciado, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça
aos presentes, consistente no emprego de armas de fogo, subtraiu 01 relógio da marca Rolex e 01 celular
Iphone, de propriedade de Fulano de Tal."
O agente poderá ser denunciado e condenado por essa segunda imputação?
NÃO. O agente que, numa primeira ação penal, tenha sido condenado pela prática de crime de roubo
contra uma instituição bancária não poderá ser, numa segunda ação penal, condenado por crime de roubo
supostamente cometido contra o gerente do banco no mesmo contexto fático considerado na primeira
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ação penal, ainda que a conduta referente a este suposto roubo contra o gerente não tenha sido sequer
levada ao conhecimento do juízo da primeira ação penal, vindo à tona somente no segundo processo.
Embora o suposto roubo contra o gerente do banco não tenha sido sequer levado ao conhecimento do
juízo da primeira ação penal, ele se encontra sob o âmbito de incidência do princípio ne bis in idem, na
medida em que praticado no mesmo contexto fático da primeira ação.
Além disso, se fosse permitido o réu ser processado por essa segunda imputação, haveria violação da
garantia constitucional da coisa julgada.
Não há se falar, na hipótese em análise, em arquivamento implícito, inadmitido pela doutrina e pela
jurisprudência, tendo em vista que não se cuida de fatos diversos, mas sim de um mesmo fato com
desdobramentos diversos e apreciáveis ao tempo da instauração da primeira ação penal.

REVISÃO CRIMINAL
Utilização da justificação criminal para nova oitiva da vítima
Importante!!!
A via adequada para nova tomada de declarações da vítima com vistas à possibilidade de sua
retratação é o pedido de justificação (art. 861 do CPC 1973 / art. 381, § 5º do CPC 2015), ainda
que ela já tenha se retratado por escritura pública.
Ex: depois de o réu ter sido condenado com trânsito em julgado, a vítima volta atrás e afirma,
em escritura pública lavrada no cartório, que a pessoa condenada não foi a autora do crime.
Será possível neste caso a propositura de revisão criminal (art. 621, III, do CPP). No entanto, a
revisão criminal não pode ser instruída com a escritura pública. Antes de ajuizar a revisão, o
réu deverá propor uma ação de justificação na qual a vítima será ouvida. Só após esse processo
de justificação será possível o manejo da revisão criminal.
STJ. 6ª Turma. RHC 58.442-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/8/2015 (Info 569).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi condenado por ter, supostamente, praticado estupro contra Maria, fato ocorrido à noite e em um
local escuro.
Na instrução processual, a vítima testemunhou contra o réu.
A sentença transitou em julgado.
Alguns meses depois, Maria recordou de alguns detalhes do dia do crime que havia esquecido por conta
do trauma, e passou a ter certeza de que João não foi o autor do estupro. Isso porque ela recordou que o
criminoso possuía uma tatuagem no braço esquerdo e uma cicatriz no rosto, sinais que João não
apresentava.
Desesperada, Maria procurou o advogado de João relatando o fato e este a levou até um cartório de
tabelionato de notas, onde foi lavrada uma escritura pública na qual a vítima declarou que ela agora tinha
certeza que o condenado não foi o autor do crime.
Diante do exposto, indaga-se: mesmo tendo havido o trânsito em julgado, será possível tomar alguma
providência em favor do condenado?
SIM. Será possível, em tese, propor uma revisão criminal em favor de João.
O que é revisão criminal e em quais hipóteses ela poderá ser proposta?
Revisão criminal é...
- uma ação autônoma de impugnação
- de competência originária dos Tribunais (ou da Turma Recursal no caso dos Juizados)
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-

por meio da qual a pessoa condenada requer ao Tribunal
que reveja a decisão que a condenou (e que já transitou em julgado)
sob o argumento de que ocorreu erro judiciário.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
No exemplo dado acima, a situação se enquadra na hipótese descrita no inciso III. Isso porque a retratação
da vítima é considerada uma prova substancialmente nova da inocência do condenado.
João, por intermédio de seu advogado, poderá ajuizar a revisão criminal com base na declaração da
vítima lavrada por meio de escritura pública? Essa revisão criminal teria êxito?
NÃO. A via adequada para nova tomada de declarações da vítima com vistas à possibilidade de sua
retratação é o pedido de justificação (art. 861 do CPC 1973 / art. 381, § 5º do CPC 2015), ainda que ela já
tenha se retratado por escritura pública.
Assim, se o réu ajuizar direto a revisão criminal com base apenas na escritura pública, esta não terá êxito.
Segundo a doutrina e a jurisprudência, a justificação é o único meio que se presta para concretizar essa
nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal.
A declaração da vítima, ainda que firmada em cartório, é considerada como uma prova produzida
unilateralmente pela defesa e, portanto, não serve para fundamentar o pedido de revisão criminal.
Tal prova só é válida se, necessariamente, for produzida na justificação judicial com as cautelas legais.
Dessa forma, antes de propor a revisão criminal, o réu deverá, por intermédio de seu advogado, propor
um processo de justificação, nos termos do art. 861 do CPC 1973 (art. 381, § 5º do CPC 2015), no qual a
vítima será ouvida perante o juiz, registrando tudo o que ela disser.
Após o processo de justificação, será possível propor a revisão criminal.
Qual é o procedimento aplicável a esse processo de justificação? Quem julga? O juízo cível?
NÃO. O processo de justificação possui natureza jurídica de medida cautelar preparatória, devendo ser
proposta e processada perante o juízo criminal de 1ª instância. Assim, o condenado deverá ajuizar a ação
de justificação na vara criminal.
O CPP não traz nenhuma regra sobre o processo de justificação, razão pela qual deve-se aplicar, por
analogia (art. 3º do CPP), o procedimento previsto no CPC.
No CPC 1973, o procedimento estava delineado nos arts. 861 a 866. No CPC 2015, o tema está tratado nos
arts. 381 a 383.

DEPÓSITOS JUDICIAIS
Correção monetária e juros compensatórios em depósitos judiciais de processos originários do STJ
Prática forense!
Incidem correção monetária e juros compensatórios sobre os depósitos judiciais decorrentes
de processos originários do STJ.
STJ. Corte Especial. Pet 10.326-RJ, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 5/8/2015 (Info 569).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
João é Governador do Estado e responde a um processo penal no STJ.
No curso do processo, o Ministro Relator determinou o bloqueio de R$ 500 mil reais pertencentes a João e
que estavam depositados em uma conta bancária. Tais valores foram apreendidos porque havia suspeita
de que se tratasse de produto de crime.
A quantia foi transferida para uma conta judicial (depósito judicial) gerida pela Caixa Econômica Federal.
Ocorre que, depois de 3 anos, ao final do processo, João foi absolvido, razão pela qual postulou a
restituição do montante depositado com juros e correção monetária.
O Ministro Relator consultou a CEF sobre o valor corrigido que deveria ser devolvido ao réu absolvido.
Tese defendida pela CEF
A CEF, ao responder o Ministro, afirmou que o dinheiro depositado deveria ser devolvido acrescido apenas
de correção monetária. O índice de correção monetária aplicável é a TR (taxa referencial básica).
Segundo defendeu a instituição financeira, em caso de quantia que ficou guardada em depósito judicial,
quando houver a sua devolução, não incidirá juros remuneratórios.
A tese defendida pela CEF foi baseada no art. 11, § 1º, da Lei nº 9.289/96:
Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias em dinheiro e a amortização ou
liquidação de dívida ativa serão recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na Caixa
Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco oficial, os quais manterão guias
próprias para tal finalidade.
§ 1º Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no
que se refere à remuneração básica e ao prazo.
§ 2º O levantamento dos depósitos a que se refere este artigo dependerá de alvará ou de ofício do Juiz.
Os valores depositados na caderneta são atualizados da seguinte forma:
remuneração básica (TR) + remuneração adicional (juros)
Desse modo, a remuneração da poupança é formada por duas partes: TR + juros.
A CEF interpreta o § 1º restritivamente e afirma que, sobre os depósitos judiciais, incidirá apenas a
remuneração básica (TR), sem a remuneração adicional (juros), porque esse dispositivo só mencionou
"remuneração básica". Para a Caixa, como o § 1º não fala expressamente em "juros", deve-se aplicar
apenas a remuneração básica da poupança (que é o índice TR).
Além do § 1º acima, a instituição invoca também o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.737/79.
Assim, para a CEF, os valores depositados em depósito judicial são atualizados da seguinte forma:
remuneração básica (TR).
Perceba que, adotando-se a interpretação acima, os valores guardados em depósito judicial teriam um
rendimento pior do que a poupança, que já é considerada um investimento com baixa lucratividade.
A tese defendida pela CEF foi aceita pelo STJ? Nos depósitos judiciais relacionados com processos
originários do STJ, quando ocorre a atualização do valor depositado incide apenas correção monetária?
NÃO. Incidem correção monetária e juros compensatórios sobre os depósitos judiciais decorrentes de
processos originários do STJ.
As quantias apreendidas no procedimento criminal de competência do STJ devem ter por parâmetro de
atualização as regras do mercado, as quais permitem a correção monetária (remuneração básica) e a
aplicação de juros compensatórios (remuneração adicional), sob pena de enriquecimento ilícito da
instituição que usa do numerário para fins de aplicações financeiras.
A correção e os juros remuneratórios adotados são os mesmos da poupança.
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A polêmica, contudo, é grande e a solução acima adotada vale apenas para os processos originários do
STJ. Veja abaixo um resumo do panorama atual:
Justiça Estadual comum
Instituição financeira que gerencia
os depósitos: não existe imposição
legal. É escolhida pelo TJ.
Não há norma legal que
disponha sobre a incidência ou
não de juros remuneratórios.
Isso fica ao critério do banco que
está gerenciando os depósitos.
Com o objetivo de conseguirem
os contratos com os TJs,
normalmente os bancos aceitam
remunerar as contas com juros.

Justiça Federal comum
Instituição
financeira
que
gerencia os depósitos: CEF, por
imposição da Lei nº 9.289/96.
Incide apenas a TR (art. 11, § 1º
da Lei nº 9.289/96).

Processos originários do STJ
Instituição financeira que gerencia
os depósitos: não existe imposição
legal. Atualmente é a CEF.
Incide a TR + juros.
O art. 11, § 1º da Lei nº 9.289/96
não se aplica aos processos
originários do STJ.

EXECUÇÃO PENAL
Concessão de trabalho externo em empresa da família
Importante!!!
O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à
concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de ineficácia
da realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização.
Ex: João, que cumpria pena em regime fechado, teve direito à progressão, passando ao regime
semiaberto. O reeducando requereu, então, ao juízo da execução penal o direito de, todos os
dias úteis, sair para trabalhar, retornando ao final do expediente (trabalho externo). Para
fazer esse requerimento, o preso deverá comprovar que recebeu possui uma proposta de
trabalho. A fim de cumprir essa exigência, João apresentou uma proposta de trabalho da
empresa "XXX" que declarava que iria contratá-lo. Ocorre que o Ministério Público opôs ao
deferimento do pedido sob o argumento de que a empresa "XXX" pertence ao irmão de João.
Logo, na visão do MP, não haveria nenhuma garantia de que o preso iria realmente trabalhar
no local, podendo ele ser acobertado em suas faltas em razão do parentesco. A tese do MP não
foi aceita. O simples fato de a empresa contratante pertencer ao irmão do preso não impede
que ele tenha direito ao trabalho externo.
STJ. 5ª Turma. HC 310.515-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/9/2015 (Info 569).
Trabalho externo
O preso que está cumprindo pena pode trabalhar. Esse trabalho pode ser:
a) interno (intramuros): é aquele que ocorre dentro da própria unidade prisional. O trabalho interno é
executado pelos presos condenados que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto.
b) externo (extramuros): é aquele realizado pelo detento fora da unidade prisional. O reeducando é
autorizado a sair para trabalhar, retornando ao final do expediente. As regras sobre o trabalho externo
variam de acordo com o regime prisional. Vejamos:
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FECHADO
O preso poderá realizar trabalho
externo somente em serviço ou
obras públicas realizadas por
órgãos da Administração Direta
ou Indireta, ou entidades
privadas, desde que tomadas as
cautelas contra a fuga e em
favor da disciplina (art. 36).
O limite máximo do número de
presos será de 10% do total de
empregados na obra (§ 1º).
Caberá
ao
órgão
da
administração, à entidade ou à
empresa
empreiteira
a
remuneração do trabalho (§ 2º).
A prestação de trabalho à
entidade privada depende do
consentimento expresso do
preso (§ 3º).

SEMIABERTO
É admitido o trabalho externo,
bem como a frequência a cursos
supletivos profissionalizantes, de
instrução de ensino médio ou
superior.

ABERTO
O trabalho é sempre externo.

Durante o dia, o condenado
trabalha, frequenta cursos ou
realiza
outras
atividades
autorizadas,
fora
do
Ao contrário do regime fechado, estabelecimento
e
sem
o preso em regime semiaberto vigilância.
pode trabalhar não apenas em
obras públicas, mas também em A pessoa pode trabalhar em
empresas privadas e até mesmo obras públicas, em empresas ou
como trabalhador autônomo.
como trabalhador autônomo.
Durante o período noturno e
nos dias de folga, permanece
recolhido na Casa do Albergado.

Três principais vantagens do trabalho para o preso:
1) O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena (art. 126 da LEP). Assim, para cada 3 dias de trabalho, o
preso tem direito de abater 1 dia de pena.
2) Um dos requisitos para que o preso obtenha a progressão do regime semiaberto para o aberto é a de
que ele esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de trabalhar imediatamente quando for para o
regime aberto (inciso I do art. 114 da LEP);
3) É reinserido ao mercado de trabalho, recebe salários por isso e, se o trabalho for externo, ainda poderá
passar um tempo fora do estabelecimento prisional.
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a seguinte situação hipotética:
João, que cumpria pena em regime fechado, teve direito à progressão, passando ao regime semiaberto.
O reeducando requereu, então, ao juízo da execução penal o direito de, todos os dias úteis, sair para
trabalhar, retornando ao final do expediente (trabalho externo).
Para fazer esse requerimento, o preso deverá comprovar que recebeu possui uma proposta de trabalho.
A fim de cumprir essa exigência, João apresentou uma proposta de trabalho da empresa "XXX" que
declarava que iria contratá-lo.
Ocorre que o Ministério Público opôs ao deferimento do pedido sob o argumento de que a empresa "XXX"
pertence ao irmão de João. Logo, na visão do MP, não haveria nenhuma garantia de que o preso iria
realmente trabalhar no local, podendo ele ser acobertado em suas faltas em razão do parentesco.
A tese do MP foi aceita? O simples fato de a empresa contratante pertencer ao irmão do preso impede
que ele tenha direito ao trabalho externo?
NÃO. O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à
concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de ineficácia da
realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização.
A execução penal tem como objetivo principal propiciar o retorno do condenado ao convívio em sociedade,
com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo que o trabalho é essencial para esse processo. Nesse
contexto, é importante considerar que os riscos de ineficácia da realização de trabalho externo em empresa
familiar, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, não podem ser óbice à concessão do referido benefício.
Informativo 569-STJ (17 a 30/09/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 36

Em primeiro lugar, porque é muito difícil para o apenado conseguir emprego. Impedir que o preso seja
contratado por parente é medida que reduz ainda mais a possibilidade de vir a conseguir uma ocupação
lícita e, em consequência, sua perspectiva de reinserção na sociedade.
Em segundo lugar, porque o Estado deve envidar todos os esforços possíveis no sentido de ressocializar os
condenados, a fim de evitar que voltem a praticar crimes.
Além disso, deve-se esclarecer que o Estado possui o dever de fiscalizar o efetivo cumprimento do
trabalho extramuros (trabalho externo), estando autorizado a revogar o benefício nas hipóteses elencadas
no parágrafo único do art. 37 da LEP. Logo, se ficar demonstrado que está havendo um favorecimento
irregular do preso, o juiz poderá revogar a autorização.
Por fim, importante relembrar que não há qualquer vedação na LEP quanto à concessão de trabalho
externo em empresa da família do sentenciado, de sorte que se estaria proibindo um benefício sem
amparo legal.

DIREITO TRIBUTÁRIO
ICMS
ICMS sobre serviços de TV por assinatura via satélite
As empresas de TV por assinatura são consideradas prestadoras de serviços de comunicação e,
por isso, pagam ICMS sobre a atividade desenvolvida.
Se a empresa de TV por assinatura está situada em um Estado (ex: SP), mas presta serviço para
cliente que mora em outro (ex: GO), o ICMS deverá ser pago para qual dos dois Estados?
O ICMS deve ser recolhido em parcelas iguais para os dois Estados. Caso o prestador de
serviços de televisão por assinatura via satélite forneça pacote de canais por valor fixo mensal
para assinantes localizados em outros estados federados, deve-se recolher o ICMS em parcelas
iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o tomador.
Fundamento: art. 11, § 6º da LC 87/96.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.497.364-GO, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/9/2015 (Info 569).
Imagine a seguinte situação adaptada:
"ZET" é uma empresa de TV por assinatura via satélite que oferece pacote de canais por valor fixo mensal.
A referida empresa está situada em São Paulo, mas possui assinantes em diversos Estados.
João, morador de Goiânia (GO), assinou os serviços da "ZET", pagando R$ 300 por mês.
As empresas de TV por assinatura são consideradas prestadoras de serviços de comunicação e, por isso,
pagam ICMS sobre a atividade desenvolvida.
A dúvida que surge é a seguinte: o ICMS deve ser pago para o Estado onde está localizada a empresa
prestadora do serviço (em nosso exemplo, SP) ou para o Estado onde mora o cliente tomador do serviço
(GO)?
O ICMS deve ser recolhido em parcelas iguais para os dois Estados.
Segundo decidiu o STJ, caso o prestador de serviços de televisão por assinatura via satélite forneça pacote
de canais por valor fixo mensal para assinantes localizados em outros estados federados, deve-se recolher
o ICMS em parcelas iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o
tomador.
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Regra:
Em regra, a competência para cobrança de ICMS é do local da prestação do serviço. Em regra, para os
serviços de comunicação via satélite será considerado, como local da prestação do serviço, o domicílio do
tomador, nos termos da alínea "c-1" do inciso III do art. 11 da Lei Complementar nº 87/96:
Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do
estabelecimento responsável, é:
(...)
III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:
(...)
c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;
Exceção:
O § 6º do referido artigo traz uma exceção para os casos de serviços não medidos e cujo preço seja
cobrado por períodos definidos. Veja:
Art. 11 (...)
§ 6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam
localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos
definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde
estiverem localizados o prestador e o tomador.
Serviços medidos e serviços não medidos
"Serviço medido" é aquele no qual o usuário paga pelo serviço efetivamente utilizado, como por exemplo,
os serviços de água, telefonia, luz etc.
Os serviços de TV por assinatura são classificados como "serviços não medidos". Isso porque o pagamento
não varia segundo o tempo de utilização. O assinante opta por um pacote de canais e por ele pagará um
valor fixo mensalmente. Não importa a quantidade de horas que assista. Aquele que passa o dia inteiro com
a TV ligada pagará o mesmo valor daquele que só assiste os programas no fim de semana, por exemplo.
Desse modo, aplica-se ao caso o disposto no art. 11, § 6º, da LC 87/96, segundo o qual se deve recolher o
ICMS em partes iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o
tomador.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/1991 (grande invalidez)
Importante!!!
O art. 45 da Lei nº 8.213/91 prevê o seguinte adicional: "O valor da aposentadoria por
invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)."
Se a pessoa foi aposentada por tempo de serviço ou tempo de contribuição e algum tempo
depois torna-se inválida precisando do auxílio permanente de terceiros, ela poderá requerer
esse adicional do art. 45, por analogia? Ex: Pedro aposentou-se por tempo de contribuição em
2012. em 2015, sofre um AVC e fica em estado vegetativo; ele poderá requerer o aumento de
25% do valor recebido a título de aposentadoria, aplicando-se o art. 45 por analogia?
NÃO. O segurado já aposentado por tempo de serviço e/ou por contribuição que foi
posteriormente acometido de invalidez que exija assistência permanente de outra pessoa não
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tem direito ao acréscimo de 25% sobre o valor do benefício que o aposentado por invalidez faz
jus em razão de necessitar dessa assistência (art. 45, caput, da Lei nº 8.213/91). Isso porque o
mencionado dispositivo legal restringiu sua incidência ao benefício de aposentadoria por
invalidez, não podendo, assim, ser estendido a outras espécies de benefícios previdenciários.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.533.402-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 1º/9/2015 (Info 569).
Adicional de 25% para aposentado que necessite de assistência permanente de terceiros
O art. 45 da Lei nº 8.213/91 prevê o seguinte adicional:
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de
outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Ex: João trabalhava na iniciativa privada e, portanto, contribuía para o RGPS, administrado pelo INSS. Após
vários anos, João foi acometido de uma doença que o deixou incapacitado total e permanentemente para
o trabalho. Diante disso, ele foi aposentado por invalidez. O INSS calculou o valor do benefício com base
nas contribuições de João e constatou que ele teria direito a uma aposentadoria de R$ 1.000,00 por mês.
Ocorre que na perícia médica ficou provado que João ficou em estado vegetativo, de forma que precisará
da assistência permanente de outra pessoa para realizar suas atividades diárias. Logo, sobre o valor
calculado deverá ser acrescido um adicional de 25%. Assim, João receberá R$ 1.250,00 de aposentadoria.
Repare que o art. 45 da Lei nº 8.213/91 fala que esse adicional será devido no caso de aposentadoria por
invalidez. No entanto, indaga-se: se a pessoa foi aposentada por tempo de serviço ou tempo de
contribuição e algum tempo depois torna-se inválida, precisando do auxílio permanente de terceiros, ela
poderá requerer esse adicional do art. 45, por analogia? Ex: Pedro aposentou-se por tempo de
contribuição em 2012. Em 2015, sofre um AVC e fica em estado vegetativo; ele poderá requerer o
aumento de 25% do valor recebido a título de aposentadoria, aplicando-se o art. 45 por analogia?
NÃO. O segurado já aposentado por tempo de serviço e/ou por contribuição que foi posteriormente
acometido de invalidez que exija assistência permanente de outra pessoa não tem direito ao acréscimo de
25% sobre o valor do benefício que o aposentado por invalidez faz jus em razão de necessitar dessa
assistência (art. 45, caput, da Lei nº 8.213/91). Isso porque o mencionado dispositivo legal restringiu sua
incidência ao benefício de aposentadoria por invalidez, não podendo, assim, ser estendido a outras
espécies de benefícios previdenciários.
Esse foi o entendimento firmado pelo STJ a respeito do tema.
Obs: a TNU possui julgados em sentido contrário ao do STJ, ou seja, entendendo ser possível aplicar o art.
45 da Lei nº 8.213/91 aos aposentados por tempo de serviço e/ou tempo de contribuição. Contudo, em
provas, deve-se adotar a posição do STJ.

APOSENTADORIA ESPECIAL
Termo inicial de aposentadoria especial
Importante!!!
Se, no momento do pedido administrativo de aposentadoria especial, o segurado já tiver
preenchido os requisitos necessários à obtenção do referido benefício, ainda que não os tenha
demonstrado perante o INSS, o termo inicial da aposentadoria especial concedida por meio de
sentença será a data do aludido requerimento administrativo, e não a data da sentença.
Exemplo: João foi até o INSS e requereu aposentadoria especial alegando que trabalhou
durante 25 anos sujeito a condições especiais. O requerente juntou uma série de documentos
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atestando o trabalho prestado. O INSS, contudo, indeferiu o pedido afirmando que o segurado
não juntou documentos comprovando que o autor trabalhou em condições especiais no
período de 1998 a 2002. Diante do indeferimento administrativo, João ajuizou ação contra o
INSS no Juizado Especial Federal pedindo a concessão da aposentadoria. Na petição inicial, o
autor requereu que o juízo oficiasse à empresa "XXX", requisitando os documentos de que ele
lá trabalhou durante esses quatro anos. O juízo acatou o requerimento e requisitou da
empresa os documentos, que foram juntados aos autos. Ao final do processo, o magistrado
julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder a aposentadoria especial ao autor.
Neste caso, o benefício deverá ser pago desde a data do requerimento administrativo (DER).
STJ. 1ª Seção. Pet 9.582-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/8/2015 (Info 569).
Aposentadoria especial
Aposentadoria especial é aquela cujos requisitos e critérios exigidos do beneficiário são mais favoráveis
que os estabelecidos normalmente para as demais pessoas.
O art. 57 da Lei nº 8.213/91 trata sobre a aposentadoria especial no Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) e prevê que esta será concedida às pessoas que trabalhem em condições que prejudiquem a sua
saúde ou integridade física:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado
que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
Desse modo, se a pessoa fica exposta a agentes nocivos que tornem suas condições de trabalho
insalubres, perigosas ou penosas, ela poderá ter direito à aposentadoria especial. Esses agentes nocivos
estão previstos em Decretos do Presidente da República, conforme autoriza a Lei nº 8.213/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o
artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
Feitos esses esclarecimentos, imagine a seguinte situação hipotética:
João foi até o INSS e requereu aposentadoria especial alegando que trabalhou durante 25 anos sujeito a
condições especiais. O requerente juntou uma série de documentos atestando o trabalho prestado.
O INSS, contudo, indeferiu o pedido afirmando que o segurado não juntou documentos comprovando que
o autor trabalhou em condições especiais no período de 1998 a 2002.
Diante do indeferimento administrativo, João ajuizou ação contra o INSS no Juizado Especial Federal
pedindo a concessão da aposentadoria. Na petição inicial, o autor requereu que o juízo oficiasse à
empresa "XXX", requisitando os documentos de que ele lá trabalhou durante esses quatro anos.
O juízo acatou o requerimento e requisitou da empresa os documentos, que foram juntados aos autos.
Ao final do processo, o magistrado julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder a
aposentadoria especial ao autor.
Vale ressaltar que, quando o autor formulou o requerimento administrativo, ele já havia preenchido todos
os requisitos para a obtenção da aposentadoria (idade, tempo de serviço, carência). Ele só não recebeu o
benefício porque faltaram alguns documentos que comprovavam o tempo de serviço especial.
A pergunta que surge agora é a seguinte: qual será considerada a data de início do benefício (DIB)? Ele
deverá ser pago desde a data do requerimento administrativo (DER) ou desde a data da sentença?
Desde a data do requerimento administrativo (DER).
Se, no momento do pedido administrativo de aposentadoria especial, o segurado já tiver preenchido os
requisitos necessários à obtenção do referido benefício, ainda que não os tenha demonstrado perante o
INSS, o termo inicial da aposentadoria especial concedida por meio de sentença será a data do aludido
requerimento administrativo, e não a data da sentença.
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O art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado à
aposentadoria por idade quanto à fixação do termo inicial, qual seja, a data de entrada do requerimento
administrativo para todos os segurados, exceto o segurado empregado.
Desse modo, a comprovação extemporânea de situação jurídica já consolidada em momento anterior não
tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao
benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos
para a concessão da aposentadoria.
Assim, quando o segurado já tenha preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial
ao tempo do requerimento administrativo, afigura-se injusto que somente venha a receber o benefício a
partir da data da sentença, ao fundamento da ausência de comprovação do tempo laborado em condições
especiais naquele primeiro momento.

JULGADOS NÃO COMENTADOS
DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA
PREVISTA NA LEI 12.546/2011.
A parcela relativa ao ICMS, ressalvada a retenção decorrente do regime de substituição tributária (ICMS-ST)
e demais deduções legais, inclui-se no conceito de receita bruta para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição substitutiva instituída pelos arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011. De fato, a EC 42/2003
possibilitou a substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente sobre a folha de salários (art.
195, I, "a", da CF) pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Nesse sentido, a Lei 12.546/2011
instituiu a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta das empresas abrangidas pela
desoneração da folha. Quanto a isso, convém esclarecer que, pela sistemática da não-cumulatividade, o
conceito de receita bruta é mais amplo, não se aplicando, ao caso, o precedente da Suprema Corte (RE
240.785-MG, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2014) que tratou das contribuições ao PIS/Pasep e da COFINS
regidas pela Lei 9.718/1998, sob a ótica da sistemática cumulativa. Nessa linha intelectiva, o STJ, por
ocasião do julgamento do REsp 1.330.737-SP, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que é possível a inclusão na receita bruta de parcela
relativa a tributos recolhidos a título próprio, refletindo a orientação sufragada nas Súmulas 191 e 258 do
TFR e 68 e 94 do STJ. Mutatis mutandis, deve ser aplicada a mesma lógica para as contribuições
previdenciárias substitutivas em razão da identidade do fato gerador (receita bruta). Destaque-se,
finalmente, que a retenção do ICMS que se faz a título de substituição tributária (ICMS-ST) não se insere no
conceito de receita bruta, pois a própria legislação tributária reconhece que tais valores são meros
ingressos na contabilidade da empresa (responsável tributário por substituição ou agente arrecadador) que
será entregue ao Fisco.
REsp 1.528.604-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/9/2015, DJe 17/9/2015.
DIREITO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM O FIM DE EVITAR A
INEXEQUIBILIDADE DO MODELO ANTIGO (EXCEÇÃO DE RUÍNA).
Os empregados demitidos sem justa causa e os aposentados que contribuíram para plano de saúde coletivo
empresarial que tenha sido extinto não têm direito de serem mantidos nesse plano se o estipulante (exempregador) e a operadora redesenharam o sistema estabelecendo um novo plano de saúde coletivo a fim
de evitar o seu colapso (exceção da ruína) ante prejuízos crescentes, desde que tenham sido asseguradas
aos inativos as mesmas condições de cobertura assistencial proporcionadas aos empregados ativos.
Inicialmente, cabe asseverar que um plano de saúde pode ser: (a) individual ou familiar: em que a pessoa
física contrata diretamente com a operadora ou por intermédio de um corretor autorizado; ou (b) coletivo:
contratado por uma sociedade empresária, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos
de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas
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entidades, bem como a seus dependentes. Um plano de saúde coletivo, por sua vez, pode ser: (b.1) por
adesão: contratado por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos,
sindicatos e associações profissionais; ou (b.2) empresarial: contratado por sociedade empresária, para
garantir assistência à saúde dos seus funcionários e de seus respectivos dependentes em razão do vínculo
empregatício ou estatutário. No que diz respeito a plano de saúde coletivo empresarial (b.2) - ou seja, à
hipótese em análise -, realmente, é garantido ao inativo (o empregado demitido sem justa causa ou o
aposentado) que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de
manutenção da sua condição de beneficiário "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (arts. 30
e 31 da Lei 9.656/1998). Nesse contexto, de acordo com o art. 2º, II, da RN 279/2011 da ANS, deve-se
entender por "mesmas condições de cobertura assistencial" a "mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se
houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos", de modo a
inexistir, na hipótese em análise, direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio. Nesse
sentido, aliás, a Quarta Turma do STJ (REsp 531.370-SP, DJe 6/9/2012) decidiu que, embora seja garantida
aos empregados demitidos sem justa causa e aos aposentados "a manutenção no plano de saúde coletivo
nas mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral desta", os valores de contribuição poderão "variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear". De fato, pela exceção da
ruína - instituto que, conforme definição doutrinária, representa a circunstância liberatória decorrente da
"situação de ruína em que o devedor poderia incorrer, caso a execução do contrato, atingida por alterações
fácticas, não fosse sustida" -, o vínculo contratual original pode sofrer ação liberatória e adaptadora às
novas circunstâncias da realidade, com a finalidade de manter a relação jurídica sem a quebra do sistema,
sendo imprescindível a cooperação mútua para modificar o contrato do modo menos danoso às partes. É
por isso que, nos contratos cativos de longa duração, também chamados de relacionais, baseados na
confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as partes podem sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema e da empresa, devendo ser
respeitados, em qualquer caso, a boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna
e externa) e de cooperação recíprocos. Além do mais, ressalte-se que a onerosidade excessiva é vedada
tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei 8.078/1990. Cumpre
destacar, também, que a função social e a solidariedade nos planos de saúde coletivos assumem grande
relevo, tendo em vista o mutualismo existente, caracterizador de um pacto tácito entre as diversas
gerações de empregados passados, atuais e futuros (solidariedade intergeracional), trazendo o dever de
todos para a viabilização do próprio contrato de assistência médica. Desse modo, na hipótese em apreço,
não há como preservar indefinidamente a sistemática contratual original se verificada a exceção de ruína.
REsp 1.479.420-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 1º/9/2015, DJe 11/9/2015.
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