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Grupo 1

DIREITO CONSTITUCIONAL
Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão
Para que seja publicada uma biografia NÃO é necessária autorização prévia do indivíduo biografado, das
demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Essa autorização prévia seria uma forma de censura,
não sendo compatível com a liberdade de expressão consagrada pela CF/88. As exatas palavras do STF
foram as seguintes:
“É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou
audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou
de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes”.
Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram
violados pela publicação, terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio de
indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como a publicação de ressalva, de nova
edição com correção, de direito de resposta etc.
STF. Plenário. ADI 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/6/2015 (Info 789).
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE DELITO
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806).
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Poder Judiciário pode obrigar a Administração Pública a manter quantidade mínima de determinado
medicamento em estoque
A Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de
determinado medicamento utilizado no combate a certa doença grave, de modo a evitar novas
interrupções no tratamento.
Não há violação ao princípio da separação dos poderes no caso. Isso porque com essa decisão o Poder
Judiciário não está determinando metas nem prioridades do Estado, nem tampouco interferindo na
gestão de suas verbas. O que se está fazendo é controlar os atos e serviços da Administração Pública que,
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Direito a acessibilidade em prédios públicos
A CF/88 e a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência asseguram o direito dos
portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar
providências que o viabilizem. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a
Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
STF. 1ª Turma. RE 440028/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013 (Info 726).

neste caso, se mostraram ilegais ou abusivos já que, mesmo o Poder Público se comprometendo a
adquirir os medicamentos, há falta em seu estoque, ocasionando graves prejuízos aos pacientes.
Assim, não tendo a Administração adquirido o medicamento em tempo hábil a dar continuidade ao
tratamento dos pacientes, atuou de forma ilegítima, violando o direito à saúde daqueles pacientes, o que
autoriza a ingerência do Poder Judiciário.
STJ. 1ª Turma. RE 429903/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/6/2014 (Info 752).
Imposição de obras emergenciais em estabelecimento prisional
É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção
de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade
ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física
e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF, não sendo oponível à decisão o argumento da
reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.
STF. Plenário. RE 592581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/8/2015 (Info 794).
Sistema carcerário e Estado de Coisas Inconstitucional
O Estado de Coisas Inconstitucional ocorre quando verifica-se a existência de um quadro de violação
generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou incapacidade reiterada e
persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas transformações
estruturais da atuação do Poder Público e a atuação de uma pluralidade de autoridades podem modificar
a situação inconstitucional.
O STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas Inconstitucional",
com uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. As penas privativas de liberdade
aplicadas nos presídios acabam sendo penas cruéis e desumanas.
Vale ressaltar que a responsabilidade por essa situação deve ser atribuída aos três Poderes (Legislativo,
Executivo e Judiciário), tanto da União como dos Estados-Membros e do Distrito Federal.
A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa uma verdadeira "falha
estrutural" que gera ofensa aos direitos dos presos, além da perpetuação e do agravamento da situação.
Assim, cabe ao STF o papel de retirar os demais poderes da inércia, coordenar ações visando a resolver o
problema e monitorar os resultados alcançados.
Diante disso, o STF, em ADPF, concedeu parcialmente medida cautelar determinando que:
• juízes e Tribunais de todo o país implementem, no prazo máximo de 90 dias, a audiência de custódia;
• a União libere, sem qualquer tipo de limitação, o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional
para utilização na finalidade para a qual foi criado, proibindo a realização de novos contingenciamentos.
Na ADPF havia outros pedidos, mas estes foram indeferidos, pelo menos na análise da medida cautelar.
STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 (Info 798).
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras?
POLÍCIA
MP
RECEITA
FEDERAL

NÃO (depende de autorização judicial).
NÃO (depende de autorização judicial) (STJ HC 160.646/SP, Dje 19/09/2011).
SIM: se os dados forem utilizados em processo administrativo tributário.
NÃO: se os dados forem utilizados em processo criminal.
NÃO (depende de autorização judicial) (STF. MS 22934/DF, DJe de 9⁄5⁄2012)

CPI

SIM (seja ela federal ou estadual/distrital). Prevalece que CPI municipal não pode.
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Possibilidade de se obter dados do contribuinte que constem nos sistemas dos órgãos fazendários
O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao
pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à
arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.
No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter acesso às
informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da Receita Federal.
O SINCOR (Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica) é um banco de dados da Receita Federal no
qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos dos contribuintes pessoas jurídicas.
A decisão foi tomada com base no SINCOR, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros bancos de
dados mantidos pelos órgãos fazendários.
STF. Plenário. RE 673707/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/6/2015 (repercussão geral) (Info 790).
Expedição de passaportes diplomáticos
O Ministério das Relações Exteriores não pode sonegar o nome de quem recebe passaporte diplomático
emitido na forma do § 3º do art. 6º do Anexo do Decreto 5.978/2006.
O nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público não pode ficar
escondido do público.
Assim, se um jornal requer essa informação, o Ministro é obrigado a fornecer.
STJ. 1ª Seção. MS 16.179-DF, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/4/2014 (Info 543).
Informações detalhadas do cartão corporativo do governo
Determinado jornal solicitou que o governo federal fornecesse a relação dos gastos efetuados com o
cartão corporativo pela chefe da representação da Presidência da República em SP.
O Governo concedeu ao jornal a relação dos gastos efetuados no período, ou seja, os valores
despendidos. No entanto, negou-se a fornecer informações detalhadas como os tipos de gastos, as datas,
valores individuais de cada transação, CNPJ/razão social das empresas contratadas etc.
O STJ entendeu que essa recusa ao fornecimento do extrato completo (incluindo tipo, data, valor das
transações efetuadas e CNPJ dos fornecedores) constitui ilegal violação ao direito de acesso à informação de
interesse coletivo (Lei 12.527/2011), já que não havia qualquer evidência de que a publicidade desses
elementos atentaria contra a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República ou de suas famílias.
STJ. 1ª Seção. MS 20.895-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/11/2014 (Info 552).

Contribuição confederativa
www.dizerodireito.com.br
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Súmula vinculante 25-STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do
depósito.
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Informações sobre o uso da verba indenizatória por senadores
Determinado jornal requereu ao Senado Federal cópia dos documentos que demonstrassem como os
Senadores utilizaram a verba indenizatória dos seus gabinetes.
A Presidência do Senado negou ao jornal o acesso aos dados sob o fundamento de que os documentos
solicitados seriam sigilosos e que haveria uma invasão à privacidade dos Parlamentares.
O STF determinou que o Senado forneça cópia dos documentos solicitados.
A verba indenizatória destina-se a custear despesas direta e exclusivamente relacionadas ao exercício da
função parlamentar. Desse modo, tais valores possuem natureza pública, tanto pelo fato de estarem
sendo pagas por um órgão público (Senado Federal) quanto pela finalidade a que se destinam, estando
vinculadas ao exercício da representação popular (mandato). Sendo a verba pública, a regra geral é a de
que as informações sobre o seu uso são públicas.
A Corte entendeu que o fornecimento de tais informações não acarreta qualquer risco à segurança nem
viola a privacidade ou intimidade dos Parlamentares.
STF. Plenário. MS 28178/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 4/3/2015 (Info 776).

Súmula vinculante 40-STF: A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição
Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
Contribuição CONFEDERATIVA
Prevista na 1ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.
Também chamada de “contribuição de assembleia”.

Contribuição SINDICAL
Prevista na 2ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.
Também chamada de “imposto sindical”, expressão
incorreta porque não é imposto.
NÃO é tributo.
É um TRIBUTO.
Trata-se de contribuição parafiscal (ou especial).
É instituída pela União, mas a sua arrecadação é
destinada aos sindicatos.
Fixada pela assembleia geral do sindicato (obrigação Instituída por meio de lei (obrigação ex lege).
ex voluntate).
É VOLUNTÁRIA.
É COMPULSÓRIA.
A contribuição confederativa é considerada como Deve ser paga por todos aqueles que fizerem parte
voluntária porque somente é paga pelas pessoas de uma determinada categoria econômica ou
que resolveram (optaram) se filiar ao sindicato.
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, do sindicato representativo da mesma categoria ou
IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao profissão ou, inexistindo este, à Federação
sindicato respectivo (SV 40).
correspondente à mesma categoria econômica ou
profissional.
Aqui não tem jeito: se você é metalúrgico, p. ex.,
terá que pagar a contribuição sindical, mesmo que
não seja filiado ao sindicato. É um tributo.
NÃO precisa obedecer aos princípios tributários.
DEVERÁ respeitar os princípios tributários
(legalidade, anterioridade etc.).
Perda do mandato por infidelidade partidária não se aplica a cargos eletivos majoritários
Se o titular do mandato eletivo, sem justa causa, decidir sair do partido político no qual foi eleito, ele
perderá o cargo que ocupa?
a) Se for um cargo eletivo MAJORITÁRIO: NÃO
A perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema
majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.
No sistema majoritário, o candidato escolhido é aquele que obteve mais votos, não importando o
quociente eleitoral nem o quociente partidário.
Nos pleitos dessa natureza, os eleitores votam no candidato e não no seu partido político. Desse modo,
no sistema majoritário, a imposição da perda do mandato por infidelidade partidária é antagônica
(contrária) à soberania popular.

Modulação de efeitos em recurso extraordinário
www.dizerodireito.com.br
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b) Se for um cargo eletivo PROPORCIONAL: SIM
O mandato parlamentar conquistado no sistema eleitoral proporcional pertence ao partido político.
Assim, se o parlamentar eleito decidir mudar de partido político, ele sofrerá um processo na Justiça
Eleitoral que poderá resultar na perda do seu mandato. Neste processo, com contraditório e ampla
defesa, será analisado se havia justa causa para essa mudança.
O assunto está disciplinado na Resolução 22.610/2007 do TSE, que elenca, inclusive, as hipóteses
consideradas como “justa causa”.
STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/5/2015 (Info 787).

É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida. Para que seja realizada esta modulação, exige-se o voto de 2/3 (dois terços) dos membros
do STF (maioria qualificada).
STF. Plenário. RE 586453/SE, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 20/2/2013 (Info 695 STF).
O STF não admite a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”.
Não se pode utilizar a reclamação, que é uma via excepcional, como se fosse um incidente de
uniformização de jurisprudência.
STF. Primeira Turma. Rcl 11477 AgR/CE, rel. Min. Marco Aurélio, 29/5/2012 (Info 668 STF).
Possibilidade de o STF modificar entendimento firmado em controle concentrado
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, em ADI e ADC, produzem eficácia contra todos e
efeito vinculante.
Tais efeitos não vinculam, contudo, o próprio STF. Assim, se o STF decidiu, em uma ADI ou ADC, que
determinada lei é CONSTITUCIONAL, a Corte poderá, mais tarde, mudar seu entendimento e decidir que
esta mesma lei é INCONSTITUCIONAL por conta de mudanças no cenário jurídico, político, econômico ou
social do país.
As sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, de modo que as alterações
posteriores que alterem a realidade normativa, bem como eventual modificação da orientação jurídica
sobre a matéria, podem tornar inconstitucional norma anteriormente considerada legítima
(“inconstitucionalidade superveniente”) (obs: a expressão inconstitucionalidade superveniente foi
utilizada aqui em sentido diferente da situação em que uma lei anterior à CF/88 torna-se incompatível
com o novo Texto Constitucional. Os autores afirmam que neste caso houve uma “não recepção”, não se
podendo falar em “inconstitucionalidade superveniente”).
Esta mudança de entendimento do STF sobre a constitucionalidade de uma norma pode ser decidida
durante o julgamento de uma reclamação constitucional.
STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.
É possível que o STF, por meio de reclamação, faça a (re)interpretação de decisão proferida em controle
de constitucionalidade abstrato.
Ao julgar uma reclamação, o STF realiza um juízo de confronto e de adequação entre o objeto (ato
impugnado) e o parâmetro (decisão do STF tida por violada). Isso pode fazer com que se conclua pela
necessidade de redefinição do conteúdo e do alcance do parâmetro (decisão que havia sido proferida).
Ao analisar uma reclamação, o STF faz uma espécie de “balançar de olhos” (expressão cunhada por Karl
Engisch) entre o ato impugnado (objeto) e que havia sido decidido (parâmetro) e poderá chegar a
conclusão diferente do que já tinha deliberado anteriormente.
É por meio da reclamação, portanto, que as decisões do STF permanecem abertas a esse constante
processo hermenêutico de reinterpretação realizado pelo próprio Tribunal.
A reclamação, dessa forma, constitui um instrumento para a realização de mutação constitucional e de
inconstitucionalização de normas que muitas vezes podem levar à redefinição do conteúdo e do alcance,
e até mesmo à superação, total ou parcial, de uma antiga decisão.
STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.
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Resolução do TSE pode ser objeto de ADI
A Resolução do TSE pode ser impugnada no STF por meio de ADI se, a pretexto de regulamentar
dispositivos legais, assumir caráter autônomo e inovador.
STF. Plenário. ADI 5104 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/5/2014 (Info 747).

Cumulação de ADI com ADC
www.dizerodireito.com.br

O legitimado poderá ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) requerendo a
inconstitucionalidade do art. XX da Lei ZZZ e, na mesma ação, pedir que o art. YY seja declarado
constitucional? É possível, em uma mesma ação, cumular pedido típico de ADI com pedido típico de ADC?
SIM. O STF entendeu que é possível a cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC em uma única
demanda de controle concentrado.
A cumulação de ações, neste caso, além de ser possível, é recomendável para a promoção dos fins a que
destinado o processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, destinado à defesa, em
tese, da harmonia do sistema constitucional.
A cumulação objetiva permite o enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente de questões
minimamente relacionadas entre si.
Rejeitar a possibilidade de cumulação de ações, além de carecer de fundamento expresso na Lei
9.868/1999, traria como consequência apenas o fato de que o autor iria propor novamente a demanda,
com pedido e fundamentação idênticos, ação que seria distribuída por prevenção.
STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786).
Nova ADI por inconstitucionalidade material contra ato normativo já reconhecido formalmente constitucional
A Lei “X” foi questionada no STF por meio de ADI. Na ação, o autor afirmou que a lei seria formalmente
inconstitucional. O STF julgou a ADI improcedente, declarando a lei constitucional. Quatro anos mais
tarde, outro legitimado ajuíza nova ADI contra a Lei “X”, mas desta vez alega que ela é materialmente
inconstitucional.
Essa ação poderia ter sido proposta? O STF poderá, nesta segunda ação, declarar a lei materialmente
inconstitucional?
SIM. Na primeira ação, o STF não discutiu a inconstitucionalidade material da Lei “X” (nem disse que ela
era constitucional nem inconstitucional do ponto de vista material).
Logo, nada impede que uma segunda ADI seja proposta questionando, agora, a inconstitucionalidade
material da lei e nada impede que o STF decida declará-la inconstitucional sob o aspecto material.
O fato de o STF ter declarado a validade formal de uma norma não interfere nem impede que ele
reconheça posteriormente que ela é materialmente inconstitucional.
STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/5/2015 (Info 787).

www.dizerodireito.com.br
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ADC e controvérsia judicial relevante
A Lei 9.868/99, ao tratar sobre o procedimento da ADC, prevê, em seu art. 14, os requisitos da petição
inicial. Um desses requisitos exigidos é se demonstre que existe controvérsia judicial relevante sobre a lei
objeto da ação.
Em outras palavras, só cabe ADC se houver uma divergência na jurisprudência sobre a constitucionalidade
daquela lei, ou seja, é necessário que existam juízes ou Tribunais decidindo que aquela lei é inconstitucional.
Se não existirem decisões contrárias à lei, não há razão para se propor a ADC.
É possível que uma lei, dias após ser editada, já seja objeto de ADC? É possível preencher o requisito da
“controvérsia judicial relevante” com poucos dias de vigência do ato normativo?
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Efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ação rescisória
A decisão do STF que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das decisões proferidas em outros processos anteriores que
tenham adotado entendimento diferente do que posteriormente decidiu o Supremo.
Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o
caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC 1973 (art. 966, V do CPC
2015), observado o prazo decadencial de 2 anos (art. 495 do CPC 1973 / art. 975 do CPC 2015).
Segundo afirmou o STF, não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a
inconstitucionalidade (que retira do plano jurídico a norma com efeito “ex tunc”) com a eficácia
executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão.
STF. Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral) (Info 787).

SIM. Mesmo a lei ou ato normativo possuindo pouco tempo de vigência, já é possível preencher o requisito da
controvérsia judicial relevante se houver decisões julgando essa lei ou ato normativo inconstitucional.
O STF decidiu que o requisito relativo à existência de controvérsia judicial relevante é qualitativo e não
quantitativo. Em outras palavras, para verificar se existe a controvérsia não se examina apenas o número
de decisões judiciais. Não é necessário que haja muitas decisões em sentido contrário à lei. Mesmo
havendo ainda poucas decisões julgando inconstitucional a lei já pode ser possível o ajuizamento da ADC
se o ato normativo impugnado for uma emenda constitucional (expressão mais elevada da vontade do
parlamento brasileiro) ou mesmo em se tratando de lei se a matéria nela versada for relevante e houver
risco de decisões contrárias à sua constitucionalidade se multiplicarem.
STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786).
A emissão de parecer sobre as medidas provisórias, por comissão mista de deputados e senadores antes
do exame, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional (CF, art. 62, §
9º) configura fase de observância obrigatória no processo constitucional de conversão dessa espécie
normativa em lei ordinária.
Vale ressaltar, no entanto, que o parecer da comissão mista (previsto no § 9º do art. 62 da CF/88) é
obrigatório apenas para as medidas provisórias assinadas e encaminhadas ao Congresso Nacional a partir
do julgamento da ADI 4029.
As medidas provisórias anteriores a essa ADI 4029 não precisaram passar, obrigatoriamente, pela
comissão mista por estarem regidas pelas regras da Resolução n.º 01, do Congresso Nacional.
Os arts. 5°, caput e 6°, §§ 1° e 2° da Resolução n.° 1, do CN foram reconhecidos inconstitucionais pelo STF,
no entanto, a Corte determinou que essa declaração de inconstitucionalidade somente produz efeitos ex
nunc (a partir da decisão).
Todas as leis aprovadas segundo a tramitação da Resolução n.° 1 (ou seja, sem parecer obrigatório da
comissão mista após o 14° dia) são válidas e não podem ser questionadas por esta razão.
STF. Plenário. ADI 4029/DF, rel. Min. Luiz Fux, 7 e 8/3/2012 (Info 657 STF).

Mandado de segurança contra projeto de lei supostamente inconstitucional
www.dizerodireito.com.br
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Relator poderá decidir pela inconstitucionalidade se já houver pronunciamento do plenário
Se já houve pronunciamento anterior, emanado do Plenário do STF ou do órgão competente do TJ local
declarando determinada lei ou ato normativo inconstitucional, será possível que o Tribunal julgue que
esse ato é inconstitucional de forma monocrática (um só Ministro) ou por um colegiado que não é o
Plenário (uma câmara, p. ex.), sem que isso implique violação à cláusula da reserva de plenário.
Ora, se o próprio STF, ou o Plenário do TJ local, já decidiram que a lei é inconstitucional, não há sentido
de, em todos os demais processos tratando sobre o mesmo tema, continuar se exigindo uma decisão do
Plenário ou do órgão especial. Nesses casos, o próprio Relator monocraticamente, ou a Câmara (ou
Turma) tem competência para aplicar o entendimento já consolidado e declarar a inconstitucionalidade
da lei ou ato normativo.
STF. 2ª Turma. Rcl 17185 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 30/9/2014 (Info 761).
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Não existe óbice a que o julgador, ao proferir sua decisão, acolha os argumentos de uma das partes ou de
outras decisões proferidas nos autos, adotando fundamentação que lhe pareceu adequada. O que
importa em nulidade é a absoluta ausência de fundamentação.
A adoção dos fundamentos da sentença de 1ª instância ou das alegações de uma das partes como razões de
decidir, embora não seja uma prática recomendável, não traduz, por si só, afronta ao art. 93, IX, da CF/88.
A reprodução dos fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo
de outras decisões proferidas nos autos da demanda (ex: sentença de 1ª instância) atende ao art. 93, IX,
da CF/88.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.021.851-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgados em 28/6/2012 (Info 500 STJ).

É possível que o STF, ao julgar MS impetrado por parlamentar, exerça controle de constitucionalidade de
projeto que tramita no Congresso Nacional e o declare inconstitucional, determinando seu
arquivamento?
Em regra, não. Existem duas exceções nas quais o STF pode determinar o arquivamento da propositura:
a) Proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea;
b) Proposta de emenda constitucional ou projeto de lei cuja tramitação esteja ocorrendo com violação às
regras constitucionais sobre o processo legislativo.
STF. Plenário. MS 32033/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki,
20/6/2013 (Info 711).
O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, não
proíbe a prisão decorrente da sentença transitada em julgado, como no caso de Deputado Federal
condenado definitivamente pelo STF.
STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 26/6/2013 (Info 712).
Imunidade material e manifestações proferidas fora do parlamento
A imunidade material de parlamentar (art. 53, “caput”, da CF/88) quanto a crimes contra a honra só
alcança as supostas ofensas irrogadas fora do Parlamento quando guardarem conexão com o exercício da
atividade parlamentar.
No caso concreto, determinado Deputado Federal afirmou, em seu blog pessoal, que certo Delegado de
Polícia teria praticado fato definido como prevaricação.
A 1ª Turma do STF recebeu a denúncia formulada contra o Deputado por entender que, no caso
concreto, deveria ser afastada a tese de imunidade parlamentar apresentada pela defesa.
A Min. Rel. Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) só é absoluta
quando as afirmações de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro do Congresso
Nacional. No entendimento da Ministra, fora do parlamento é necessário que as afirmações tenham
relação direta com o exercício do mandato. Na hipótese, o STF entendeu que as declarações do Deputado
não tinha relação direta com o exercício de seu mandato.
STF. 1ª Turma. Inq 3672/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/10/2014 (Info 763).
Perda do mandato em caso de condenação criminal de deputado federal ou senador
Se uma pessoa perde ou tem suspensos seus direitos políticos, a consequência disso é que ela perderá o
mandato eletivo que ocupa, já que o pleno exercício dos direitos políticos é uma condição de
elegibilidade (art. 14, § 3º, II, da CF/88).
A CF/88 determina que o indivíduo que sofre condenação criminal transitada em julgado fica com seus
direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação (art. 15, III).
A condenação criminal transitada em julgado NÃO é suficiente, por si só, para acarretar a perda do
mandato eletivo de Deputado Federal ou de Senador.
O STF, ao condenar um Parlamentar federal, NÃO poderá determinar a perda do mandato eletivo. Ao
ocorrer o trânsito em julgado da condenação, se o réu ainda estiver no cargo, o STF deverá oficiar à Mesa
Diretiva da Câmara ou do Senado Federal para que tais Casas deliberem acerca da perda ou não do
mandato, nos termos do § 2º do art. 55 da CF/88.
STF. Plenário. AP 565/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7 e 8/8/2013 (Info 714).
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Polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal
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Crimes de responsabilidade
Súmula vinculante 46-STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das
respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Súmula vinculante 39-STF: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das
polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
Horário de funcionamento de estabelecimento comercial
Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de
estabelecimento comercial.
É possível que haja emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa dos Poderes Executivo e
Judiciário, desde que cumpram dois requisitos:
a) guardem pertinência temática com a proposta original (tratem sobre o mesmo assunto);
b) não acarretem em aumento de despesas.
STF. Plenário. ADI 5087 MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2014 (Info 756).
STF. Plenário. ADI 1333/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/10/2014 (Info 765).
Livre concorrência
Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação
de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
Expropriação de propriedades onde houver exploração de trabalho escravo
Em 2014, foi promulgada a EC 81, que alterou o art. 243 da CF/88 prevendo que deverão ser expropriadas
as propriedades rurais e urbanas onde houver a exploração de trabalho escravo. Confira:
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de
plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à
reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo
especial com destinação específica, na forma da lei.

DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA E NECESSIDADE DE GARANTIR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No entanto, se a
invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a
instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa.
Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a observância
do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.
STF. 2ª Turma. RMS 31661/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/12/2013 (Info 732).
STF. Plenário. MS 25399/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/10/2014 (Info 763).

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
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DIVULGAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COM RELAÇÃO NOMINAL
É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes de
seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.
STF. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015 (repercussão geral) (Info 782)

Não é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do
consumidor decorrer de débitos pretéritos, o débito originar-se de suposta fraude no medidor de
consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária e inexistir aviso prévio ao consumidor
inadimplente.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).
Personalidade judiciária das câmaras municipais e das assembleias legislativas
Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade
judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.
RESPONSABILIDADE CIVIL
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM CASO DE SUICÍDIO DE PRESO É OBJETIVA
A Administração Pública está obrigada ao pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso
de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento prisional mantido pelo Estado.
Nessas hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da Administração Pública.
Na verdade, a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é OBJETIVA.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.305.259-SC, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/4/2013 (Info 520).
PRETENSÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE TORTURA NO REGIME MILITAR
As ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime
Militar de exceção são imprescritíveis.
Não se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.374.376-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/6/2013 (Info 523).
Súmula 383-STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a
partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo.
Normalmente, no direito em geral, quando o prazo prescricional é interrompido, ele volta a correr do zero,
ou seja, reinicia-se o prazo. A Fazenda Pública, no entanto, goza de um benefício quanto a este aspecto. Se
o prazo prescricional para ajuizar ação contra a Fazenda Pública é interrompido, ele voltará a correr pela
metade do tempo. Ex: João sofreu um ato ilícito praticado pelo Estado em 2004. Logo, ele teria até 2009
para ajuizar a ação de indenização. Em 2008, ocorre algum fato que interrompe a prescrição (art. 202 do
CC). Isso significa que o prazo de João para ajuizar a ação será reiniciado, mas não integralmente e sim pela
metade. Dessa forma, João terá mais 2 anos e 6 meses para ajuizar a ação. Esse privilégio da Fazenda
Pública (bastante criticável) está previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932.

PRAZO PRESCRICIONAL E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO
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PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 (CINCO) anos,
conforme previsto no Decreto 20.910/32, e não de três anos (regra do Código Civil), por se tratar de
norma especial, que prevalece sobre a geral.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, j. em 12/12/2012 (recurso repetitivo) (Info 512).
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RESPONSABILIDADE POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS
A União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico
ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com a Lei 8.080/90, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é
do Município, a quem compete responder em tais casos.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015 (Info 563).

É de 5 anos o prazo prescricional para que a vítima de um acidente de trânsito proponha ação de
indenização contra concessionária de serviço público de transporte coletivo (empresa de ônibus).
O fundamento legal para esse prazo está no art. 1º-C da Lei 9.494/97 e também no art. 14 c/c art. 27, do CDC.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.277.724-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/5/2015 (Info 563).
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado
ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.333.609-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012 (Info 507).
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA FAZENDA E RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL
Caso o Poder Público tenha reconhecido administrativamente o débito, o termo inicial do prazo prescricional
de 5 anos para que servidor público exija seu direito será a data desse ato de reconhecimento.
Para o STJ, o reconhecimento do débito implica renúncia, pela Administração, ao prazo prescricional já
transcorrido.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 51.586-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 13/11/2012 (Info 509).
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA
DESAPROPRIAÇÃO
DISPENSA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado
dispensa a do respectivo cônjuge.
A desapropriação por utilidade pública rege-se pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.
A ação de desapropriação é uma ação de natureza real, uma vez que tem por objeto (pedido) a
propriedade de um bem imóvel.
O CPC determina que, nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, tanto o réu como o seu
cônjuge devem ser citados (§ 1º do art. 10).
Essa regra não se aplica nas ações de desapropriação por utilidade pública. Se a Fazenda Pública ajuíza ação
de desapropriação por utilidade pública contra o proprietário, o seu cônjuge não precisará ser citado. Isso
porque o art. 16 do DL 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a “citação far-se-á por mandado na
pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher”. Logo, não se aplica o § 1º do art. 10 do
CPC considerando que esta é norma geral em relação ao art. 16 do DL 3.365/41, que é lei específica.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.404.085-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/8/2014 (Info 547).
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A avaliação de que trata esse artigo é a administrativa ou a judicial? Em outras palavras, o valor da
indenização a ser paga será calculado com base no preço do imóvel no momento da avaliação
administrativa ou judicial?
No momento da avaliação judicial. Nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da
indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo, tendo como base o laudo adotado
pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da
avaliação administrativa.
De fato, a avaliação efetivada em juízo, ordinariamente, deverá se reportar à época em que for realizada
– e não ao passado – para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista
que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada (de anos, muitas vezes) pode
prejudicar a qualidade das avaliações e o contraditório.
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VALOR DA INDENIZAÇÃO
O art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 determina que o valor da indenização será calculado com base no
preço do imóvel no momento da perícia (avaliação): “no valor da indenização, que será contemporâneo
da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

Logo, quando o art. 26 do DL 3.365/41 afirma que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor
do imóvel apurado na data da perícia, ela está se referindo à avaliação judicial.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.459.124-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 18/9/2014 (Info 549).
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA E ÁREA DE RESERVA LEGAL
Não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser
excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.235.220-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/4/2014 (Info 539).
O novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) modificou o tratamento legal e passou a dizer que as
reservas florestais devem ser registradas no órgão ambiental. Apesar disso, o STJ decidiu recentemente
que o Novo Código Florestal manteve inalterada a intenção do legislador de exigir a perfeita identificação
da área de reserva legal, modificando apenas o órgão responsável pelo registro e manutenção desses
dados, não se justificando a alteração do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria.
STJ. 2ª Turma. REsp 1297128/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06/06/2013.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
INDENIZAÇÃO PAGA AO PROMISSÁRIO COMPRADOR NO CASO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
O promissário comprador do imóvel tem direito de receber a indenização no caso deste imóvel ter sofrido
desapropriação indireta, ainda que esta promessa não esteja registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.204.923-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/3/2012 (Info 493).
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
A limitação administrativa distingue-se da desapropriação, uma vez que nesta há transferência da
propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização; e naquela há, apenas,
restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização.
Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público.
Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que
esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.
A edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracteriza uma limitação
administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal,
e não de direito real, como é o caso da ação contra a desapropriação indireta.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/03/2013).
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LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
INDENIZAÇÃO
Em regra, o proprietário não tem direito à indenização por conta das limitações administrativas que
incidam sobre sua propriedade (a limitação administrativa é gratuita).
No entanto, excepcionalmente, a jurisprudência reconhece o direito à indenização quando a limitação
administrativa reduzir o valor econômico do bem.
O prazo prescricional para que o proprietário busque a indenização por conta das limitações
administrativas é de 5 anos.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.317.806-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/11/2012 (Info 508).
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TOMBAMENTO
RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL TOMBADO
A responsabilidade de reparar e conservar o imóvel tombado é do proprietário, salvo quando
demonstrado que ele não dispõe de recurso para proceder à reparação.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 176.140-BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/10/2012 (Info 507).

Súmula 496-STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não
são oponíveis à União.
CONCURSOS PÚBLICOS
REQUISITOS DO CARGO DEVEM ESTAR PREVISTOS NA LEI
No caso em que lei estadual que regule a carreira de professor estabeleça, como requisito para a
admissão no cargo, apenas a apresentação de diploma em ensino superior, não é possível que o edital do
respectivo concurso exija do candidato diploma de pós-graduação.
STJ. 2ª Turma. RMS 33.478-RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/3/2013 (Info 518).
VEDAÇÃO PARA MULHERES DEVE SER JUSTIFICADA, PROPORCIONAL E PREVISTA EM LEI
A imposição de discrímen de gênero para fins de participação em concurso público somente é compatível
com a Constituição nos excepcionais casos em que demonstradas a fundamentação proporcional e a
legalidade da imposição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
STF. 2ª Turma. RE 528684/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/9/2013 (Info 718).
NEGATIVA DE NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE DEMISSÃO ANTERIOR
Ocorre abuso de poder se a Administração Pública se nega a nomear candidato aprovado em concurso
para o exercício de cargo no serviço público estadual em virtude de anterior demissão no âmbito do
Poder Público Federal se inexistente qualquer previsão em lei ou no edital de regência do certame.
STJ. 6ª Turma. RMS 30.518-RR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/6/2012.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PREENCHIMENTO DE CARGOS POR CONCURSO INTERNO
É inconstitucional a lei estadual que prevê que determinados cargos da Administração Pública serão
preenchidos mediante concurso do qual somente participarão servidores públicos (concurso interno).
Essa espécie de “promoção interna” viola o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37,
II, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 917/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em
6/11/2013 (Info 727).
MOMENTO PARA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE
O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de
ser comprovado no momento da inscrição no certame.
STF. 1ª Turma. ARE 840.592/CE, Min. Roberto Barroso, julgado em 23/6/2015 (Info 791).
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PROVA DE TÍTULOS
As provas de títulos em concurso público para provimento de cargos públicos efetivos na Administração
Pública, em qualquer dos Poderes e em qualquer nível federativo, não podem ter natureza eliminatória.
A finalidade da prova de títulos é, unicamente, a de classificar os candidatos, sem jamais justificar sua
eliminação do certame.
STF. 1ª Turma. MS 31176/DF e MS 32074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 2/9/2014 (Info 757).
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CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO É CONSTITUCIONAL
É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de concurso público, que
limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas
os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame.
STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (Info 736).
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VALIDADE DO TESTE PSICOTÉCNICO
É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os seguintes
requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e
possibilidade de recurso.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.429.656-PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (I. 535).
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL POSSUI CARÁTER ELIMINATÓRIO EM CONCURSOS PÚBLICOS FEDERAIS
O candidato a cargo público federal pode ser eliminado em exame médico admissional, ainda que a lei
que discipline a carreira não confira caráter eliminatório ao referido exame.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.414.990-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2014 (Info 538).
SURDEZ UNILATERAL
O candidato com surdez unilateral NÃO tem direito a participar do concurso público nas vagas reservadas aos
deficientes. A surdez unilateral não é considerada como deficiência auditiva segundo o Decreto 3.298/99.
STJ. Corte Especial. MS 18.966-DF, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins,
julgado em 2/10/2013 (Info 535).
VISÃO MONOCULAR
A pessoa que possui visão em apenas um dos olhos (visão monocular) pode ser considerada deficiente
para fins de reserva de vaga em concurso público?
SIM. Existe um enunciado do STJ espelhando essa conclusão:
Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
A jurisprudência entende que o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação
penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação.
A eliminação nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito em julgado da condenação, violaria o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, em regra, para que seja configurado antecedente criminal, é necessário o trânsito em julgado.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 39.580-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (Info 535).
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL
Viola os princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso
público ou para nomeação de candidato aprovado apenas mediante publicação do chamamento em
Diário Oficial quando passado muito tempo entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa
imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato
acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 37.227-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012 (Info 515).
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TERMO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA ENVOLVENDO CONCURSO PÚBLICO
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança no qual se discuta
regra editalícia que tenha fundamentado eliminação em concurso público é a DATA EM QUE O
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TESTE FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO E INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SEGUNDA CHAMADA
Os candidatos em concurso público NÃO têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão
física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se
houver previsão no edital permitindo essa possibilidade.
STF. Plenário. RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013 (Info 706).

CANDIDATO TOMA CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA SUA EXCLUSÃO DO CERTAME, e
não a da publicação do edital do certame.
STJ. Corte Especial. REsp 1.124.254-PI, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014 (Info 545).
TEORIA DO FATO CONSUMADO: INAPLICABILIDADE EM CONCURSO PÚBLICO
A posse ou o exercício em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório não implica a
manutenção, em definitivo, do candidato que não atende a exigência de prévia aprovação em concurso
público (CF, art. 37, II), valor constitucional que prepondera sobre o interesse individual do candidato,
que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a
precariedade da medida judicial.
Em suma, não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por
força de decisão judicial provisória posteriormente revista.
STF. Plenário. RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014 (repercussão geral) (Info 753).
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR EM CASO DE NOMEAÇÃO TARDIA
A nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial NÃO gera direito à indenização.
STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 30.054-SP, Min. Og Fernandes, julgado em 19/2/2013 (Info 515).
Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a
cargo público.
É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os seguintes
requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e
possibilidade de recurso.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.429.656-PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (Info 535).
CONTROLE DE QUESTÕES DE CONCURSO PELO PODER JUDICIÁRIO
É possível que o Poder Judiciário anule questão objetiva de concurso público que foi elaborada de
maneira equivocada? É possível que seja alterada a pontuação dada ao candidato na questão sob o
argumento de que a correção feita pela banca foi inadequada?
Regra: NÃO. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos
pelo Poder Judiciário. Não é possível controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige
questões de concurso público. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.
Exceção: apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no
mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora.
STF. Plenário. RE 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/4/2015 (repercussão geral) (Info 782).
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SERVIDORES PÚBLICOS
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA EXERCER ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DE SEU CARGO
A Administração Pública não pode, sob a simples alegação de insuficiência de servidores em determinada
unidade, designar servidor para o exercício de atribuições diversas daquelas referentes ao cargo para o
qual fora nomeado após aprovação em concurso.
STJ. 2ª Turma. RMS 37.248-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/8/2013 (Info 530).
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O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito
subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado
dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência.
STJ. 1ª Turma. AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015 (Info 567).

IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL
Súmula Vinculante 37-STF: Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
INCONSTITUCIONALIDADE DA ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO
A ascensão e a transposição constituem formas inconstitucionais de provimento derivado de cargos por
violarem o princípio do concurso público.
STF. Plenário. ADI 3341/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/5/2014 (Info 748).
CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EFEITOS TRABALHISTAS
É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em
concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao empregado
eventualmente contratado, ressalvados:
• o direito de ele receber os salários referentes ao período trabalhado; e
• o direito de ele levantar os depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).
STF. Plenário. RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014 (repercussão geral) (Info 756).
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO E INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90
O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 deve ser aplicado também nas hipóteses em que a pessoa foi contratada
temporariamente, nos termos do art. 37, IX da CF/88?
A 1ª Turma do STF decidiu que SIM. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos
servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a
Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 705.140-RG, Rel. Min.
Teori Zavascki (STF. 1ª Turma. ARE 839606 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11/11/2014).
É importante, no entanto, ressaltar que o STJ possui precedente mais antigo em sentido contrário: STJ. 1ª
Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 45.467-MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 5/3/2013 (I 518).
TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO
O teto de retribuição fixado pela EC nº 41/2003 é de eficácia imediata e todas as verbas de natureza
remuneratória recebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios devem se submeter a ele, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
A aplicação imediata da EC nº 41/2003 e a redução das remunerações acima do teto não afrontou o
princípio da irredutibilidade nem violou a garantia do direito adquirido.
Em outras palavras, com a EC nº 41/2003, quem recebia acima do teto fixado, teve a sua remuneração
reduzida para respeitar o teto. Essa redução foi legítima.
STF. Plenário. RE 609381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 2/10/2014 (Info 761).
TETO REMUNERATÓRIO E SERVIDOR QUE OCUPA DOIS CARGOS ACUMULÁVEIS
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CONCEITO DE CARGO TÉCNICO PARA OS FINS DO ART. 37, XVI, “B”, DA CF/88
A CF/88 permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI, “b”).
Somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas
atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.
Não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente
burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.
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A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois
cargos de profissionais da área de saúde legalmente exercidos, nos termos autorizados pela CF/88, não
se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim.
STJ. 2ª Turma. RMS 38.682-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).

Nesse sentido, atividades de agente administrativo, descritas como atividades de nível médio, não se
enquadram no conceito constitucional.
STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em
20/5/2014 (Info 747).
EC 77/2014
Inseriu no art. 142, § 3º, VIII, a previsão expressa de que a permissão para a acumulação de
cargos/empregos de profissionais da saúde aplica-se também aos militares (art. 37, inciso XVI, “c”).
IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS SE A JORNADA SEMANAL ULTRAPASSAR 60H
É vedada a acumulação de dois cargos públicos quando a soma da carga horária referente aos dois cargos
ultrapassar o limite máximo de 60 horas semanais.
No caso concreto, a servidora acumulava dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde e a
soma da carga horária semanal de ambos era superior a 60 horas. A servidora foi notificada para optar
por um dos dois cargos, tendo se mantido inerte. Diante disso, foi demitida de um deles por acumulação
ilícita de cargos públicos. A servidora impetrou mandado de segurança, mas o STJ reconheceu que a
demissão foi legal.
STJ. 1ª Seção. MS 19.336-DF, Rel. originária Min. Eliana Calmon, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 26/2/2014 (Info 549).
Súmula vinculante 43-STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não
integra a carreira na qual anteriormente investido.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA SERVIDOR PÚBLICO
Súmula Vinculante 33-STF: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de
Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da
Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
STF. Plenário. Aprovada em 9/4/2014.

DESPEDIDA DE EMPREGADO PÚBLICO E MOTIVAÇÃO
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PRAZO DA AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO
O prazo para que o servidor público proponha ação contra a Administração Pública pedindo a revisão do
ato de sua aposentadoria é de 5 anos, com base no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
Após esse período ocorre a prescrição do próprio fundo de direito.
STJ. 1ª Seção. Pet 9.156-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014 (Info 542).
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (LEI 8.112/90)
A CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos serem aposentados caso
se tornem total e permanentemente incapazes para o trabalho. Trata-se da chamada aposentadoria por
invalidez.
Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Excepcionalmente, ela será devida com proventos integrais se essa invalidez for decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.
Assim, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença
incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
O art. 41, § 1º, I, da CF/88 é bastante claro ao exigir que a lei defina as doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Logo, esse rol legal deve ser tido como exaustivo
(taxativo).
STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014 (Info 755).

Os servidores concursados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos não gozam da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88, salvo aqueles admitidos em período
anterior ao advento da EC nº 19/1998.
No entanto, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, a dispensa do empregado de
empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada.
A motivação do ato de dispensa tem por objetivo resguardar o empregado de uma possível quebra do
postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir.
STF. Plenário. RE 589998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20/3/2013 (Info 699).
COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDAS PROPOSTAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS
A Justiça competente para julgar qualquer direito relacionado à contratação do servidor nos casos do art.
37, IX, é sempre a JUSTIÇA COMUM (estadual ou federal), não importando que a lei estadual ou
municipal estabeleça o regime da CLT, uma vez que o fez de forma indevida.
STF. 2ª Turma. AI 784188 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 10/05/2011.
RECEBIMENTO DE VALORES POR MEIO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
Se o servidor público recebe valores por força de decisão administrativa posteriormente revogada, tal
quantia poderá ser exigida de volta pela Administração Pública?
NÃO. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei
por parte da Administração Pública.
Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público, em regra, tem a justa expectativa de
que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita.
Assim, diante da ausência da comprovação da má-fé no recebimento dos valores pagos indevidamente
por erro de direito da Administração, não se pode efetuar qualquer desconto na remuneração do
servidor público, a título de reposição ao erário.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 (recurso repetitivo).
RECEBIMENTO DOS VALORES POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL
Se o servidor público recebe valores por força de decisão judicial posteriormente revogada, tal quantia
poderá ser exigida pela Administração Pública?
SIM. É devida a restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração Pública
a servidores públicos em cumprimento a decisão judicial precária posteriormente revogada.
O STJ entende que, neste caso, não se pode falar em boa-fé do servidor, considerando que ele sabia que
poderia haver alteração da decisão que tinha caráter precário (provisório).
STJ. 1ª Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.
TERÁ QUE DEVOLVER?
NÃO
SIM
NÃO

Página
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SITUAÇÃO
I — Servidor recebe por decisão ADMINISTRATIVA depois revogada
II — Servidor recebe por decisão JUDICIAL não definitiva depois reformada
III — Servidor recebe por sentença TRANSITADA EM JULGADO e que
posteriormente é rescindida

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
www.dizerodireito.com.br

NOÇÕES GERAIS
ILEGALIDADE X IMPROBIDADE
Toda conduta ilegal é um ato de improbidade administrativa?
NÃO. Conforme explica o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, a distinção entre conduta ilegal e conduta
ímproba imputada a agente público ou privado é muito antiga.
A ilegalidade e a improbidade não são situações ou conceitos intercambiáveis, cada uma delas tendo o
seu significado.
A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, atuando com
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente praticar um ato ilegal, ele terá cometido um ato
ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um plus, que é o intuito de atuar com
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
A confusão entre os dois conceitos existe porque o art. 11 da Lei nº 8.429/92 prevê como ato de
improbidade qualquer conduta que ofenda os princípios da Administração Pública, entre os quais se
inscreve o da legalidade (art. 37 da CF). Mas isso não significa, repito, que toda ilegalidade é ímproba.
A conduta do agente não pode ser considerada ímproba analisando-se a questão apenas do ponto de
vista objetivo, o que iria gerar a responsabilidade objetiva.
Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, corre-se o risco de adotar-se a
responsabilidade objetiva.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014 (Info 540).
SUJEITOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está sujeito a
responsabilização por ato de improbidade administrativa.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.352.035-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/8/2015 (Info 568).
IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO APENAS CONTRA O TERCEIRO
É possível imaginar que exista ato de improbidade com a atuação apenas do “terceiro” (sem a
participação de um agente público)? É possível que, em uma ação de improbidade administrativa, o
terceiro figure sozinho como réu?
NÃO. Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei nº 8.429/92 é indispensável que seja
identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade.
Assim, não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/2/2014 (Info 535).
O AGENTE PÚBLICO DEVE TER PRATICADO O ATO NESSA QUALIDADE
Não comete ato de improbidade administrativa o médico que cobra honorários por procedimento
realizado em hospital privado que também seja conveniado à rede pública de saúde, desde que o
atendimento não seja custeado pelo próprio sistema público de saúde.
Em outras palavras, médico de hospital conveniado com o SUS que cobra do paciente por uma cirurgia
que já foi paga pelo plano de saúde não pratica improbidade administrativa.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.414.669-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/2/2014 (Info 537).
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Critério objetivo
Critério subjetivo
Art. 9º — Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito Exige DOLO
do agente público
Art. 10 — Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário
Pode ser DOLO ou, no
mínimo, CULPA
Art. 11 — Atos de improbidade que atentam contra princípios da Exige DOLO
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ELEMENTO SUBJETIVO

administração pública
AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA AGENTES POLÍTICOS É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA
Para o STJ, a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias,
ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de
responsabilidade.
STJ. Corte Especial. AgRg na Rcl 12.514-MT, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 16/9/2013 (Info 527).
COMPETÊNCIA PARA JULGAR IMPROBIDADE E VERBAS TRANSFERIDAS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO
De quem será a competência para julgar ação de improbidade em caso de desvio de verbas transferidas
pela União ao Município por meio de convênio?
• Se, pelas regras do convênio, a verba transferida deve ser incorporada ao patrimônio municipal, a
competência para a ação será da Justiça Estadual (Súmula 209-STJ).
• Ao contrário, se o convênio prevê que a verba transferida não é incorporada ao patrimônio municipal,
ficando sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, a competência para a ação será da Justiça
Federal (Súmula 208-STJ).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.391.212-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/9/2014 (Info 546).
PROCEDIMENTO
PETIÇÃO INICIAL
A petição inicial na ação por ato de improbidade administrativa, além dos requisitos do art. 282 do CPC,
deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato
de improbidade. Assim, diz-se que a ação de improbidade administrativa, além das condições genéricas da
ação, exige ainda a presença da justa causa (STJ. 1ª Turma. REsp 952.351-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 4/10/2012).
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, existindo meros indícios de cometimento de atos
enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo
juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro
societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (AgRg no REsp 1.317.127-ES).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014 (Info 547).
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A indisponibilidade pode recair sobre verbas salariais investidas em aplicação financeira?
NÃO. A 1ª Turma do STJ decidiu que os valores investidos em aplicações financeiras cuja origem remonte
a verbas trabalhistas não podem ser objeto de medida de indisponibilidade em sede de ação de
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INDISPONIBILIDADE DE BENS
A indisponibilidade pode recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis?
NÃO. Segundo decidiu o STJ, as verbas absolutamente impenhoráveis não podem ser objeto da medida de
indisponibilidade na ação de improbidade administrativa. Isso porque, sendo elas impenhoráveis, não
poderão assegurar uma futura execução (STJ. 1ª Turma. REsp 1164037/RS, Rel. p/ Ac. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 20/02/2014).
Vale ressaltar que esse entendimento acima exposto (REsp 1164037/RS) é contraditório com julgados do STJ
que afirmam que é possível que a indisponibilidade recaia sobre bem de família, por exemplo, que, como se
sabe, é impenhorável (REsp 1204794/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/05/2013).
Melhor posição para concursos: a medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do
patrimônio do acusado, excluídos, contudo, os bens impenhoráveis.

improbidade administrativa. Isso porque a aplicação financeira das verbas trabalhistas não implica a
perda da natureza salarial destas, uma vez que o seu uso pelo empregado ou trabalhador é uma defesa
contra a inflação e os infortúnios.
Desse modo, é possível a indisponibilidade do rendimento da aplicação, mas o estoque de capital
investido, de natureza salarial, é impenhorável.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.164.037-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 20/2/2014 (Info 539).
Ex.: o trabalhador recebeu R$ 100 mil de rescisão trabalhista (verba de natureza trabalhista). Após alguns
meses investidos, o dinheiro aplicado está em R$ 110 mil. Desse modo, em tese, é possível que seja feita a
indisponibilidade de apenas R$ 10 mil (rendimento da aplicação).
PREFEITO QUE PRATICA ASSÉDIO MORAL CONTRA SERVIDOR PÚBLICO
O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho — sarcasmo, crítica, zombaria e trote —,
é campanha de terror psicológico pela rejeição.
A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em
razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir
deliberadamente em prejuízo de alguém.
STJ. 2ª Turma. REsp 1286466/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/09/2013.
PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL QUE NÃO TENHA FINS EDUCACIONAIS, INFORMATIVOS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL
Configura ato de improbidade administrativa a propaganda ou campanha publicitária que tem por
objetivo promover favorecimento pessoal, de terceiro, de partido ou de ideologia, com utilização
indevida da máquina pública.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 496.566/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/05/2014)
PREFEITO QUE INTERCEDE JUNTO AO DELEGADO PARA QUE ESTE LIBERE TEMPORARIAMENTE UM PRESO PARA COMPARECER
AO ENTERRO DE SUA AVÓ

Não configura ato de improbidade a conduta do agente político de intervir na liberação de preso para
comparecimento em enterro de sua avó, uma vez que não está presente o dolo, ou seja, a manifesta
vontade, omissiva ou comissiva, de violar princípio constitucional regulador da Administração Pública.
A conduta do agente, apesar de ilegal, teve um fim até mesmo humanitário, pois conduziu-se no sentido de
liberar provisoriamente o preso para que este pudesse comparecer ao enterro de sua avó, não consistindo,
portanto, em ato de improbidade, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo.
STJ. 1ª Turma. REsp 1414933/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/11/2013.
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PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional irá variar de acordo com a natureza do vínculo do agente público:
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AUSÊNCIA DOLOSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da
Publicidade. Vale ressaltar, no entanto, que o simples atraso na entrega das contas, sem que exista dolo
na espécie, não configura ato de improbidade.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.382.436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2013. Info 529)
Assim, se o Prefeito não presta contas e fica provado que assim agiu com dolo ou má-fé ele poderá ser
condenado por improbidade administrativa.

TEMPORÁRIO
(detentores
de
mandato, cargo em comissão,
5 anos
Primeiro dia após o fim do vínculo
função de confiança)
PERMANENTE (ocupantes de cargo O prazo e a o início da contagem serão os mesmos que são
efetivo ou de emprego público)
previstos no estatuto do servidor para prescrição de faltas
disciplinares puníveis com demissão (ex.: na Lei 8.112/90, salvo se
a infração administrativa for também crime, o prazo é de 5 anos,
contado da data em que o fato se tornou conhecido, mas leis
estaduais/municipais podem trazer regra diferente).
Qual é o prazo prescricional das ações com relação aos particulares (chamados pela lei de “terceiros”)?
A Lei nº 8.429/92 não tratou sobre o tema. A doutrina majoritária defende que o prazo deverá ser o mesmo
previsto para o agente público que praticou, em conjunto, o ato de improbidade administrativa. É a posição
de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Essa parece ser também a posição do STJ:
(...) Em relação ao terceiro que não detém a qualidade de agente público, incide também a norma do art.
23 da Lei nº 8.429/1992 para efeito de aferição do termo inicial do prazo prescricional. (...)"
STJ. 2ª Turma. REsp 1156519/RO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/06/2013.
O prazo prescricional é interrompido com a propositura da ação ou com a citação do réu?
Com a simples propositura. Segundo o STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa,
interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo
de 5 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança, ainda que a citação do réu seja efetivada após esse prazo.
Assim, se a ação de improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eventual demora na citação do
réu não prejudica a pretensão condenatória da parte autora.
Existe prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa? Ex.: se, depois de ajuizada a ação, a
sentença demorar mais que 5 anos para ser prolatada, poderemos considerar que houve prescrição?
NÃO. O art. 23 da Lei nº 8.429/92 regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade
administrativa. Logo, não haverá prescrição se a ação foi ajuizada no prazo, tendo demorado, contudo,
mais que 5 anos do ajuizamento para ser julgada (STJ. 2ª Turma. REsp 1.289.993/RO, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 19/09/2013).
Ressarcimento ao erário: imprescritível
Para aqueles que praticaram atos de improbidade administrativa existe uma sanção que é imprescritível: o
ressarcimento ao erário. Foi a própria CF/88 quem determinou que essa sanção não estivesse sujeita à
prescrição e pudesse ser buscada a qualquer momento. Isso está previsto nos §§ 4º e 5º do art. 37.
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REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
As penalidades aplicadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa podem ser
revistas em recurso especial desde que esteja patente a violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
O STJ entende que isso não configura reexame de prova, não encontrando óbice na Súmula 7 da Corte (A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.215.121-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/8/2014 (Info 549).
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NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O ART. 19 DA LACP
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa não
está sujeita ao reexame necessário previsto no art. 19 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/65).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/9/2014 (Info 546).

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, prestadoras de
atividades de interesse público e que, por terem preenchido determinados requisitos previstos na Lei
9.637/98, recebem a qualificação de “organização social”.
A pessoa jurídica, depois de obter esse título de “organização social”, poderá celebrar com o Poder
Público um instrumento chamado de “contrato de gestão” por meio do qual receberá incentivos públicos
para continuar realizando suas atividades.
Foi ajuizada uma ADI contra diversos dispositivos da Lei 9.637/98 e também contra o art. 24, XXIV, da Lei
8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nas contratações de organizações sociais.
O Plenário do STF não declarou os dispositivos inconstitucionais, mas deu interpretação conforme a
Constituição para deixar explícitas as seguintes conclusões:
a) o procedimento de qualificação das organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva
e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros
fixados em abstrato segundo o disposto no art. 20 da Lei 9.637/98;
b) a celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com
observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF;
c) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de
permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) são válidas, mas devem ser conduzidas
de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF;
d) a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento
próprio a ser editado por cada entidade; e
e) qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da
União, da aplicação de verbas públicas deve ser afastada.
STF. Plenário. ADI 1923/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 15 e
16/4/2015 (Info 781).
PODER DE POLÍCIA DE TRÂNSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
As guardas municipais podem realizar a fiscalização de trânsito?
SIM. As guardas municipais, desde que autorizadas por lei municipal, têm competência para fiscalizar o
trânsito, lavrar auto de infração de trânsito e impor multas.
O STF definiu a tese de que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de
polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas (ex:
multas de trânsito).
STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso,
julgado em 6/8/2015 (Info 793).
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Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão
Para que seja publicada uma biografia NÃO é necessária a autorização prévia do indivíduo biografado,
das demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Essa autorização prévia seria uma forma de
censura, não sendo compatível com a liberdade de expressão consagrada pela CF/88. As exatas palavras
do STF foram as seguintes:
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Ofensa à dignidade da pessoa humana: dano moral in re ipsa
Sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da pessoa humana restará configurado o dano moral, não sendo
necessária a comprovação de dor e sofrimento. Trata-se de dano moral in re ipsa (dano moral presumido).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012 (Info 513 STJ).

“É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou
audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou
de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes”.
Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram
violados pela publicação, terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio de
indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como a publicação de ressalva, de nova
edição com correção, de direito de resposta etc.
STF. Plenário. ADI 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/6/2015 (Info 789).
Possibilidade de absolutamente incapaz sofrer dano moral
Determinado indivíduo é portador de doença mental grave (demência total e irreversível). Certo dia, a
filha desse indivíduo notou que houve saques indevidos (fraudulentos) que foram feitos de sua conta
bancária por um terceiro.
Foi proposta ação de indenização por danos morais contra o banco.
O absolutamente incapaz, mesmo sem entender seus atos e os de terceiros, pode sofrer dano moral?
SIM. O absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento anímico, pode sofrer dano moral.
O dano moral caracteriza-se por uma ofensa a direitos ou interesses juridicamente protegidos (direitos
da personalidade). A dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem ser consequências do dano
moral, mas não a sua causa.
Dano moral: é a ofensa a determinados direitos ou interesses. Basta isso para caracterizá-lo.
Dor, sofrimento, humilhação: são as consequências do dano moral (não precisam necessariamente
ocorrer para que haja a reparação).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015 (Info 559).
Matéria jornalística investigativa sobre pessoa notória: inexistência de danos morais
Não constitui ato ilícito apto à produção de danos morais a matéria jornalística sobre pessoa notória a
qual, além de encontrar apoio em matérias anteriormente publicadas por outros meios de comunicação,
tenha cunho meramente investigativo, revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum
sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.330.028-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/11/2012 (Info 508 STJ).
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Bem de família ocupado por familiar
Se o executado possui um único imóvel residencial, mas quem mora nele é um parente (ex: filho),
mesmo assim esse imóvel será considerado como bem de família, sendo impenhorável.
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Grávida que sofre aborto por causa de acidente de trânsito tem direito de receber do DPVAT indenização
pela morte do nascituro
O DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não. Em outras palavras, qualquer pessoa que sofrer danos
pessoais causados por um veículo automotor, ou por sua carga, em vias terrestres, tem direito a receber
a indenização do DPVAT. Isso abrange os motoristas, os passageiros, os pedestres ou, em caso de morte,
os seus respectivos herdeiros.
O art. 3º, I, da Lei 6.194/74 afirma que deverá ser paga indenização do DPVAT aos herdeiros do falecido
no caso de morte no trânsito.
O STJ decidiu que, se uma gestante envolve-se em acidente de carro e, em virtude disso, sofre um aborto, ela
terá direito de receber a indenização por morte do DPVAT, nos termos do art. 3º, I, da Lei 6.194/74.
O Ministro Relator afirmou expressamente que, em sua opinião, “o ordenamento jurídico como um todo – e
não apenas o Código Civil de 2002 – alinhou-se mais à teoria concepcionista para a construção da situação
jurídica do nascituro, conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea”.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.415.727-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/9/2014 (Info 547).

Em outras palavras, constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do
devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.216.187-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/5/2014 (Info 543).
Súmula 364-STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
Súmula 449-STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem
de família para efeito de penhora.
Súmula 486-STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde
que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.
Possibilidade de penhora de bem de família por má-fé do devedor
A renúncia ao bem de família é válida? O devedor pode oferecer seu bem de família para ser penhorado?
Em regra, NÃO. O STJ possui diversos julgados afirmando que a proteção conferida ao instituto de bem
de família pela Lei 8.009/90 é uma norma cogente, uma questão de ordem pública. Logo, não se admite
que o titular desse benefício renuncie à sua proteção.
Exceção: não se deve desconstituir a penhora de imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família na
hipótese em que, mediante acordo homologado judicialmente, o executado tenha pactuado com o
exequente a prorrogação do prazo para pagamento e a redução do valor de dívida que contraíra em benefício
da família, oferecendo o imóvel em garantia e renunciando expressamente ao oferecimento de qualquer
defesa, de modo que, descumprido o acordo, a execução prosseguiria com a avaliação e praça do imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.461.301-MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/3/2015 (Info 558).
LEI 13.144/2015:
Redação anterior

Redação ATUAL

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...)
III - pelo credor de pensão alimentícia;

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...)
III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados
os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que,
com o devedor, integre união estável ou conjugal,
observadas as hipóteses em que ambos
responderão pela dívida;
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Art. 62 (...)
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:
I – assistência social;
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III – educação;
IV – saúde;
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LEI 13.151/2015 (FUNDAÇÕES)
A fundação privada pode ser instituída para o desempenho de quais finalidades?
O parágrafo único do art. 62 do Código Civil prevê as finalidades para as quais a fundação pode ser
instituída. A Lei n. 13.151/2015 alterou esse dispositivo aumentando o rol de finalidades permitidas:

V – segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de
gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;
VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;
IX – atividades religiosas;
Quem fiscaliza o funcionamento das fundações privadas?
O Ministério Público estadual. Depois de criada, as fundações serão fiscalizadas pelo Ministério Público do
Estado onde situadas.
Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.
Alterações no estatuto da fundação
As fundações são regidas por um ESTATUTO, que é aprovado pelo Ministério Público e posteriormente
registrado no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
Depois de registrado, esse estatuto só poderá ser alterado se cumpridas algumas formalidades. Para se
alterar o estatuto da fundação é necessário que:
a) haja a deliberação de 2/3 das pessoas competentes para gerir e representar a fundação;
b) a mudança não contrarie ou desvirtue a finalidade da fundação;
c) o Ministério Público aprove essa mudança (se este negar, o juiz pode supri-la, a requerimento).
Existe algum prazo máximo para que o MP analise a proposta de mudança do estatuto?
45 dias.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
O encerramento irregular das atividades da empresa devedora autoriza, por si só, que se busque os bens
dos sócios para pagar a dívida?
 Código Civil: NÃO
 CDC: SIM
 Lei Ambiental: SIM
 CTN: SIM
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Taxa legal de juros de mora: SELIC
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, é a SELIC.
A incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem,
considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária.
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Desconsideração inversa da personalidade jurídica
Se o sócio controlador de sociedade empresária transferir parte de seus bens à pessoa jurídica controlada
com o intuito de fraudar partilha em dissolução de união estável, a companheira prejudicada, ainda que
integre a sociedade empresária na condição de sócia minoritária, terá legitimidade para requerer a
desconsideração inversa da personalidade jurídica de modo a resguardar sua meação.
É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro
empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de
subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. A legitimidade para
requerer essa desconsideração é daquele que foi lesado por essas manobras, ou seja, do outro cônjuge
ou companheiro, sendo irrelevante o fato deste ser sócio da empresa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.236.916-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2013 (Info 533).

STJ. 3ª Turma. EDcl no REsp 1.025.298-RS, Rel. originário Min. Massami Uyeda, Rel. para acórdão Min. Luis
Felipe Salomão, julgados em 28/11/2012 (Info 510 STJ).
Cláusula penal e cumulação com perdas e danos
Em um contrato no qual foi estipulada uma CLÁUSULA PENAL, caso haja o inadimplemento, é possível que
o credor exija o valor desta cláusula penal e mais as perdas e danos?
• Se for cláusula penal MORATÓRIA: SIM.
• Se for cláusula penal COMPENSATÓRIA: NÃO.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.335.617-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/3/2014 (Info 540).
Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS NO RTD
Quando for realizada a alienação fiduciária de um veículo, o contrato deverá ser registrado no DETRAN e
esta informação constará no CRV do automóvel.
É desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos em cartório.
STF. Plenário. RE 611639/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/10/2015 (repercussão geral).
STF. Plenário. ADI 4333/DF e ADI 4227/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 21/10/2015 (Info 804).
Alienação fiduciária e pagamento integral da dívida após o cumprimento da busca e apreensão
Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida
esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)
(Info 540).
Súmula 472-STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
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Prevalência do valor atribuído pelo fisco para aplicação do art. 108 do CC
A compra e venda de bens IMÓVEIS pode ser feita por meio de contrato particular ou é necessário
escritura pública?
• Em regra: é necessário escritura pública (art. 108 do CC).
• Exceção: a compra e venda pode ser feita por contrato particular (ou seja, sem escritura pública) se o
valor do bem imóvel alienado for inferior a 30 salários-mínimos.
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Simulação alegada pelo réu em sede de contestação
É nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor
ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário,
se estas não forem adimplidas. Trata-se de simulação.
Essa simulação poderá ser alegada pelo contratante/réu como matéria de defesa, em contestação, por se
tratar de nulidade absoluta.
A alegação dessa simulação em contestação vale mesmo que o negócio jurídico tenha sido celebrado sob
a égide do Código Civil de 1916.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.076.571-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/3/2014 (Info 538).

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos
que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor
superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Para fins do art. 108, deve-se adotar o preço dado pelas partes ou o valor calculado pelo Fisco?
O valor calculado pelo Fisco. O art. 108 do CC fala em valor do imóvel (e não em preço do negócio).
Assim, havendo disparidade entre ambos, é o valor do imóvel calculado pelo Fisco que deve ser levado
em conta para verificar se será necessária ou não a elaboração da escritura pública. A avaliação feita
pela Fazenda Pública para fins de apuração do valor venal do imóvel é baseada em critérios objetivos,
previstos em lei, os quais admitem aos interessados o conhecimento das circunstâncias consideradas na
formação do quantum atribuído ao bem. Logo, trata-se de um critério objetivo e público que evita a
ocorrência de fraudes.
Obs: está superado o Enunciado 289 das Jornadas de Direito Civil do CJF.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.099.480-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/12/2014 (Info 562).
APLICAÇÃO DE MULTA A CONDÔMINO ANTISSOCIAL E DIREITO DE DEFESA
O Código Civil prevê que, se o condômino apresentar reiterado comportamento antissocial, poderá ser
punido com multa (art. 1.337, parágrafo único).
Essa sanção para o comportamento antissocial reiterado de condômino só poderá ser aplicada se antes
foram conferidas ao condômino as garantias da ampla defesa e do contraditório.
Enunciado 92-CJF: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem
que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.365.279-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/8/2015 (Info 570).
MORADOR INADIMPLENTE QUE FIQUE IMPEDIDO DE USAR ELEVADOR TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Tem direito à indenização por danos morais a moradora que foi impedida de usar o elevador para chegar
ao seu apartamento de um prédio residencial, por estar em atraso com as taxas do condomínio.
STJ. 3ª Turma. Resp 1.401.815-ES, Min. Rel. Nancy Andrighi, julgado em 03/12/2013.
QUÓRUM PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO
A alteração de regimento interno de condomínio edilício depende de votação com observância do
quórum estipulado na convenção condominial.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.169.865-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/8/2013 (Info 527).
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LEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS
A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é sempre do proprietário?
NÃO. As despesas condominiais constituem-se em obrigações “propter rem” e são de responsabilidade não
apenas daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária. As cotas condominiais
podem ser de responsabilidade da pessoa que, mesmo ser proprietária, é titular de um dos aspectos da
propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esta tenha estabelecido relação jurídica
direta com o condomínio. É o caso, por exemplo, do promitente comprador que já está morando no imóvel
e que já fez todos os cadastros no condomínio como sendo o novo morador da unidade.
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ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
Os condôminos, pelo voto de 2/3, poderão alterar cláusula da convenção original de condomínio, mesmo
sendo ela prevista como irrevogável e irretratável.
No caso concreto, a convenção original determinou que a divisão das despesas do condomínio seria feita
em partes iguais. Pelo voto de 2/3, alterou-se a forma de rateio para que as expensas sejam suportadas
na proporção das frações ideais.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.447.223-RS, Rel. originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2014 (Info 554).

Em caso de compromisso de compra e venda, a legitimidade passiva para ação de cobrança será do
promitente-comprador ou do promitente vendedor?
Depende. Em caso de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelas despesas de condomínio
pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto:
1) A responsabilidade será do PROMITENTE COMPRADOR se ficar comprovado que:
a) o promissário comprador se imitiu na posse (ele já está na posse direta do bem); e
b) o condomínio teve ciência inequívoca da transação (o condomínio sabe que houve a “venda”).
Nesta hipótese, o condomínio não poderá ajuizar ação contra o promitente vendedor pelas cotas
condominiais relativas ao período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
O fato de o compromisso de compra e venda estar ou não registrado irá interferir?
NÃO. Não há nenhuma relevância, para o efeito de definir a responsabilidade pelas despesas
condominiais, se o contrato de promessa de compra e venda foi ou não registrado. O que importa
realmente é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/4/2015 9 (recurso repetitivo)
(Info 560).
PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS: 5 ANOS
O prazo prescricional para cobrança de cotas condominiais é de 5 anos, contados do vencimento de cada
parcela.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.366.175-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2013 (Info 527).
COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO EM CONDOMÍNIO DE FATO
As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a
elas não anuíram.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para
acórdão Min. Marco Buzzi, julgados em 11/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 562)
Impossibilidade de se comprovar a taxa de juros contratada e adoção da taxa média de mercado
Súmula 530-STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Legitimidade para cobrança de aluguéis vencidos em data anterior à da alienação do imóvel
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Denúncia de contrato de locação de imóvel onde funciona hospital
O art. 53 da Lei 8.245/91 estabelece que o locador de imóvel utilizado por hospitais somente poderá
fazer a denúncia do contrato se houver uma dos motivos elencados na lei. É a chamada “denúncia cheia”.
O STJ confere interpretação restritiva ao art. 53 e afirma que ele não protege o local em que são
desempenhadas as atividades administrativas de estabelecimentos de saúde.
Assim, pode haver denúncia vazia de contrato de locação de imóvel não residencial ocupado por
instituição de saúde apenas para o desempenho de atividades administrativas, como marcação de
consultas e captação de clientes, não se aplicando o benefício legal previsto no art. 53 da Lei de Locações.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.310.960-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/9/2014 (Info 547).
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Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de
administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

O proprietário de um imóvel alugado vende este bem para outra pessoa. Se houver alugueis atrasados,
quem tem legitimidade para cobrá-los: o antigo ou o novo proprietário?
Em regra, o antigo. O antigo proprietário (alienante) tem legitimidade para cobrar os aluguéis que
tenham vencido em data anterior à alienação do imóvel.
O novo proprietário (adquirente) só terá direito sobre tais parcelas caso tenha ficado previsto no
contrato de compra e venda do imóvel essa cessão do crédito.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.228.266-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/3/2015 (Info 558).
Ilegitimidade ativa do fiador para pleitear em juízo a revisão do contrato principal
Pedro faz um contrato de mútuo bancário, ou seja, toma dinheiro emprestado de um banco. João aceita
figurar no contrato como fiador. Depois de algum tempo, João vê que os juros bancários são muito altos
e, preocupado com eventual inadimplência, resolve ingressar, em nome próprio, com uma ação contra o
Banco pedindo a revisão do contrato sob a alegação de que os juros são abusivos e, por isso, merecem
ser reduzidos. João tem legitimidade para propor essa demanda?
NÃO. O fiador de mútuo bancário NÃO tem legitimidade para, exclusivamente e em nome próprio, pleitear
em juízo a revisão e o afastamento de cláusulas e encargos abusivos constantes do contrato principal.
O fiador até possui interesse de agir, mas falta-lhe LEGITIMAÇÃO , já que ele não é titular do direito
material que se pretende tutelar em juízo (não foi ele quem assinou o contrato de mútuo).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.178.616-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/4/2015 (Info 560).
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Impossibilidade de declaração de ofício da usucapião
Alguns autores afirmam que a USUCAPIÃO também pode ser chamada de prescrição aquisitiva.
Assim, existiriam em nosso ordenamento jurídico, duas formas de prescrição:
a) Prescrição extintiva (prescrição propriamente dita).
b) Prescrição aquisitiva (usucapião).
O § 5º do art. 219 do CPC 1973 prevê que “o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.
Essa regra do art. 219, § 5º do CPC 1973 aplica-se apenas para a prescrição extintiva ou também para a
prescrição aquisitiva (usucapião)? O juiz pode reconhecer, de ofício, a usucapião? Ex: Pedro, mesmo sem
ser proprietário, está morando em um imóvel há mais de 20 anos sem ser incomodado por ninguém;
determinado dia, João (que figura no registro de imóveis como proprietário do bem) ajuíza ação de
reintegração de posse; o juiz, mesmo sem que Pedro alegue, poderá declarar que houve usucapião
(prescrição aquisitiva)?
NÃO. O § 5º do art. 219 do CPC 1973 não autoriza a declaração, de ofício, da usucapião. Em outras
palavras, o juiz não pode reconhecer a usucapião a não ser que haja requerimento da parte. Não se
aplica o § 5º do art. 219 do CPC 1973 à usucapião.
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Cláusula que prevê prorrogação da fiança em caso de prorrogação do contrato principal
É válida a cláusula que prevê a prorrogação automática da fiança em caso de prorrogação do contrato
principal?
SIM. É lícita (e, portanto, válida) cláusula em contrato de mútuo bancário que preveja expressamente
que a fiança prestada prorroga-se automaticamente com a prorrogação do contrato principal.
Em regra, a fiança não se estende além do período de tempo previsto no contrato. Justamente por isso,
para que a fiança seja prorrogada, é preciso a concordância expressa do fiador. Sobre o tema, o STJ
editou, inclusive, um enunciado: Súmula 214-STJ: O fiador na locação não responde por obrigações
resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
No entanto, o STJ decidiu que é válido que o contrato preveja uma cláusula dizendo que, em caso de
prorrogação do contrato principal, a fiança (pacto acessório) também será prorrogada.
Havendo expressa e clara previsão contratual da manutenção da fiança, em caso de prorrogação do contrato
principal, o pacto acessório também é prorrogado automaticamente, seguindo a sorte do principal.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.253.411-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/6/2015 (Info 565).
STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 731.315/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 03/09/2015.

O disposto no § 5º do art. 219 está intimamente ligado às causas extintivas, conforme expressamente
dispõe o art. 220.
Além disso, a prescrição extintiva e a usucapião são institutos diferentes, sendo inadequada a aplicação
da disciplina de um deles frente ao outro, uma vez que a expressão “prescrição aquisitiva” como
sinônima de usucapião, tem razões mais ligadas a motivos fáticos/históricos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.106.809-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Marco
Buzzi, julgado em 3/3/2015 (Info 560).
O titular de blog é responsável pela reparação dos danos morais decorrentes da inserção, em seu site,
por sua conta e risco, de artigo escrito por terceiro.
REsp 1.381.610-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2013.
Fixação individualizada dos danos morais por morte de parente
Na fixação do valor da reparação pelos danos morais sofridos por parentes de vítimas mortas em um
mesmo evento, não deve ser estipulada de forma global a mesma quantia reparatória para cada grupo
familiar se, diante do fato de uma vítima ter mais parentes que outra, for conferido tratamento desigual
a lesados que se encontrem em idêntica situação de abalo psíquico, devendo, nessa situação, ser
adotada metodologia de arbitramento que leve em consideração a situação individual de cada parente
de cada vítima do dano morte.
A fixação de valor reparatório global por núcleo familiar, justificar-se-ia apenas se a todos os lesados que
se encontrem em idêntica situação fosse conferido igual tratamento.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.127.913-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/6/2014 (Info 544).
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Pagamento da pensão nos casos de responsabilidade derivada de incapacitação da vítima para o trabalho
O art. 950 do CC prevê que se a vítima sofrer uma ofensa que resulte em lesão por meio da qual o
ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se isso lhe diminuiu a capacidade de trabalho,
esta vítima deverá ser indenizada com o pagamento de pensão.
O parágrafo único determina que, se o prejudicado preferir, ele poderá exigir que a indenização seja
arbitrada e paga de uma só vez, ou seja, em vez de receber todo mês o valor da pensão, ele receberia à
vista a quantia total.
O parágrafo único do art. 950 do CC impõe um dever absoluto de o causador do dano pagar a indenização
fixada de uma só vez? Se a vítima pedir para receber de uma só vez, o magistrado é obrigado a acatar?
NÃO. Nos casos de responsabilidade civil derivada de incapacitação para o trabalho (art. 950 do CC), a
vítima não tem o direito absoluto de que a indenização por danos materiais fixada em forma de pensão
seja arbitrada e paga de uma só vez.
O juiz é autorizado a avaliar, em cada caso concreto, se é conveniente ou não a aplicação da regra que
estipula a parcela única (art. 950, parágrafo único, do CC), considerando a situação econômica do
devedor, o prazo de duração do pensionamento, a idade da vítima, etc, para só então definir pela
possibilidade de que a pensão seja ou não paga de uma só vez, antecipando-se as prestações vincendas
que só iriam ser creditadas no decorrer dos anos. Isso porque é preciso ponderar que, se por um lado é
necessário satisfazer o crédito do beneficiário, por outro não se pode exigir o pagamento de uma só vez
se isso puder levar o devedor à ruína.
Enunciado 381-CJF/STJ: O lesado pode exigir que a indenização, sob a forma de pensionamento, seja
arbitrada e paga de uma só vez, salvo impossibilidade econômica do devedor, caso em que o juiz poderá
fixar outra forma de pagamento, atendendo à condição financeira do ofensor e aos benefícios
resultantes do pagamento antecipado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.349.968-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/4/2015 (Info 561).
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O noivo não possui legitimidade para pedir indenização por danos morais em razão do falecimento de
sua noiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.076.160-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/4/2012 (Info 495 STJ).

Ausência de responsabilidade da empresa de vigilância privada em caso de assalto a banco
O banco mantinha contrato com a empresa de Vigilância Privada “XXX” por meio do qual esta se
comprometia a prestar serviços de vigilância armada nas agências bancárias.
Determinado dia, o banco foi assaltado por um grupo de oito ladrões fortemente armados.
O banco ajuizou ação de indenização contra a empresa de vigilância sustentando que, por expressa
disposição contratual, a empresa deveria ser responsabilizada pelo roubo e pelos prejuízos suportados
pela instituição bancária. A tese do banco foi aceita? A empresa de vigilância foi condenada a indenizar?
NÃO. A cláusula de contrato de prestação de serviço de vigilância armada que impõe o dever de obstar
assaltos e de garantir a preservação do patrimônio de instituição financeira não acarreta à contratada
automática responsabilização por roubo contra agência bancária da contratante, especialmente quando
praticado por grupo fortemente armado.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.329.831-MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/3/2015 (Info 561).
Responsabilidade civil do banco por compensação de cheque adulterado
O banco responde objetivamente pelos danos causados ao correntista por conta da compensação de
cheque falsificado (sem culpa do cliente), ainda que a falsificação seja sofisticada.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.093.440-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/4/2013 (Info 520).
Foro competente para DPVAT
Súmula 540-STJ: Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os
foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.
Dano moral e lei das filas
O simples fato da pessoa ter esperado por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na
legislação municipal não enseja indenização por danos morais.
No entanto, se a espera por atendimento na fila de banco for excessiva ou associada a outros
constrangimentos, pode ser reconhecida como provocadora de sofrimento moral e ensejar condenação
por dano moral.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 11/9/2012.
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• Se o suicídio ocorreu DEPOIS dos dois primeiros anos do contrato: SIM.
Se o suicídio ocorrer depois dos dois primeiros anos do contrato, será devida a indenização ainda que
exista cláusula expressa em contrário.
Obs: é nula a cláusula contratual que exclua a indenização da seguradora em caso de suicídio ocorrido
depois dos dois primeiros anos do contrato (art. 798, parágrafo único). Assim, se o suicídio ocorre depois
dos dois primeiros anos, é devida a indenização ainda que exista cláusula expressa dizendo que a
seguradora não deve indenizar.
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Suicídio premeditado
No seguro de vida, se o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo obrigação de pagar a
indenização?
• Se o suicídio ocorreu ANTES dos dois primeiros anos do contrato: NÃO.
O beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois
anos de vigência inicial do contrato ou nos dois primeiros anos depois de o contrato ter sido reiniciado
(recondução) depois de um tempo suspenso (art. 798 do CC).
Obs: o beneficiário não terá direito à indenização, mas receberá o valor da reserva técnica já formada, ou
seja, terá direito à quantia que o segurado pagou a título de prêmio para a seguradora. A seguradora
será obrigada a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada mesmo que fique
provado que o segurado premeditou o suicídio.

Atenção: estão SUPERADAS a Súmula 105 do STF, a Súmula 61 do STJ e o Enunciado 187 da Jornada de
Direito Civil.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.334.005-GO, Rel. originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/4/2015 (Info 564).
Reajuste do valor do prêmio nos contratos de seguro de vida
A cláusula de contrato de seguro de vida que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a
faixa etária mostra-se abusiva quando imposta ao segurado maior de 60 anos de idade e que conte com
mais de 10 anos de vínculo contratual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.376.550-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/4/2015 (Info 561).
Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear, contra particular, indenização por dano moral
relacionado à violação da honra ou da imagem.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.258.389-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013.
Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega
das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de
incorporação imobiliária. Em outras palavras, os “juros no pé” não são abusivos.
STJ. 2ª Seção. EREsp 670.117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgados em 13/6/2012 (Info 499 STJ).
No contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, o segurado não tem direito à indenização caso,
agindo de má-fé, silencie a respeito de doença preexistente que venha a ocasionar o sinistro, ainda que a
seguradora não exija exames médicos no momento da contratação.
STJ. AgRg no REsp 1.286.741-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2013.
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Desconstituição da paternidade registral
Se o marido ou companheiro descobre que foi induzido em erro no momento de registrar a criança e que
não é pai biológico do seu filho registral, ele poderá contestar a paternidade, pedindo a retificação do
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Desnecessidade de audiência de conciliação ou ratificação na ação de divórcio direto consensual
O art. 1.122 do CPC 1973 c/c o art. 40, § 2º da Lei 6.515/77 previam a necessidade de ser realizada
audiência de conciliação ou ratificação antes de o juiz decretar o divórcio consensual.
Esse dispositivo deve sofrer uma releitura por força da EC 66/2010.
A EC 66/2010 (conhecida como “Emenda do Divórcio”) alterou a redação do art. 226, § 6º da CF/88,
eliminando os prazos para a concessão do divórcio e afastando a necessidade de que seja discutida culpa,
dispensando que sejam debatidas as causas que geraram o fim da união. Atualmente, se as partes
querem se divorciar, não cabe ao juiz convencê-las do contrário. Passa a ter vez no Direito de Família a
figura da intervenção mínima do Estado. O divórcio passou a ser agora efetivamente direto.
Por força da alteração constitucional, a leitura que deve ser feita agora do art. 1.122 do CPC é a seguinte:
não será necessária audiência com os autores do pedido de divórcio consensual quando o magistrado
tiver condições de aferir a firme disposição dos cônjuges em se divorciarem, bem como de atestar que as
demais formalidades foram atendidas.
Dito de outro modo, só será designada a audiência de que trata o art. 1.122 do CPC 1973 em caso de
dúvida sobre a real intenção das partes de se divorciarem. Não havendo dúvidas, não tem sentido a
realização do ato. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente
formal, sem nada produzir, não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir.
Obs: seguindo a linha de raciocínio acima exposta, o CPC 2015 não exige a realização de audiência antes
da decretação do divórcio consensual. O tema é tratado nos arts. 731 a 733.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.483.841-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/3/2015 (Info 558).

registro (arts. 1.601 e 1.604 do CC). Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a
manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os
deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira.
Vale ressaltar, no entanto, que, para que o pai registral enganado consiga desconstituir a paternidade é
indispensável que tão logo ele tenha sabido da verdade (da traição), ele tenha se afastado do suposto
filho, rompendo imediatamente o vínculo afetivo.
Se o pai registral enganado, mesmo quando descobriu a verdade, ainda manteve vínculos afetivos com o
filho registral, neste caso ele não mais poderá desconstituir a paternidade.
“Adoção à brasileira”
A situação acima descrita é diferente da chamada “adoção à brasileira”, que ocorre quando o homem
e/ou a mulher declara, para fins de registro civil, o menor como sendo seu filho biológico sem que isso
seja verdade. No caso de adoção à brasileira, o pai sabe que não é genitor biológico (ele não foi
enganado).
Caso o pai registral se arrependa da “adoção à brasileira” realizada, ele poderá pleitear a sua anulação?
NÃO. O pai que questiona a paternidade de seu filho registral (não biológico), que ele próprio registrou
conscientemente, está violando a boa-fé objetiva, mais especificamente a regra da venire contra factum
proprium (proibição de comportamento contraditório).
Para que seja possível a anulação do registro é indispensável que fique provado que o pai registrou o
filho enganado (induzido em erro), ou seja, é imprescindível que tenha havido vício de consentimento.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.330.404-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 5/2/2015 (Info 555).
Ação negatória de paternidade
O direito de contestar a paternidade é personalíssimo. No entanto, mesmo assim, os avós registrais
podem continuar com a ação em caso de falecimento do pai/autor. Isso porque o pai registral, quando
vivo, manifestou sua vontade ao ajuizar a ação. Em outras palavras, ele exerceu seu direito
personalíssimo. Portanto, ainda que se trate de direito personalíssimo, tendo o pai registral concretizado
sua intenção de contestar a paternidade ainda em vida, admite-se a sucessão processual de seus
ascendentes, a fim de dar prosseguimento à ação proposta.
Em ação negatória de paternidade, não é possível ao juiz declarar a nulidade do registro de nascimento com
base, exclusivamente, na alegação de dúvida acerca do vínculo biológico do pai com o registrado, sem provas
robustas da ocorrência de erro escusável quando do reconhecimento voluntário da paternidade.
O não comparecimento do filho menor de idade para submeter-se ao exame de DNA não significa que,
por si só, deve-se reconhecer a inexistência de paternidade.
A Súmula 301-STJ induz presunção relativa, de modo que a mera recusa à submissão ao exame não
implica automaticamente reconhecimento da paternidade ou seu afastamento, pois deve ser apreciada
em conjunto com os demais elementos probatórios.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.272.691-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2013 (Info 533).
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O abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar da prole constitui elemento
suficiente para caracterizar dano moral compensável.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.159.242-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/4/2012 (Info 496 STJ).
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É possível a flexibilização da coisa julgada material nas ações de investigação de paternidade, na situação
em que o pedido foi julgado improcedente por falta de prova.
Contudo, não se admite o ajuizamento de nova ação para comprovar a paternidade mediante a utilização
de exame de DNA em caso no qual o pedido anterior foi julgado improcedente com base em prova
pericial produzida de acordo com a tecnologia então disponível.
STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 929.773-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 6/12/2012; REsp
1.223.610-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 6/12/2012 (Info 512 STJ).

Três conclusões sobre este julgado:
I – O “cúmplice” (amante) da esposa não tem o dever de indenizar o marido traído. Em que pese o alto
grau de reprovabilidade da conduta daquele que se envolve com pessoa casada, o “cúmplice” da esposa
infiel não é responsável a indenizar o marido traído, pois ele não era obrigado, por lei ou contrato, a zelar
pela incolumidade do casamento alheio.
II – A esposa infiel não tem o dever de restituir ao marido traído os alimentos pagos por ele em favor de
filho criado pelo casal, ainda que a adúltera tenha ocultado do marido o fato de que a referida criança
era filha biológica sua e de seu “cúmplice” (amante).
III – A esposa que traiu pode ser condenada a indenizar por danos morais o marido traído em hipóteses
excepcionais, como o caso julgado pelo STJ, no qual, além de a traição ter ocorrido com um amigo do
cônjuge, houve o nascimento de uma criança registrada erroneamente como descendente do marido,
mas que era filho biológico do amante. Na hipótese, a esposa ocultou do ex-marido por anos após a
separação, o fato de que a criança nascida durante o matrimônio e criada como filha biológica do casal
era, na verdade, filha sua e de seu “cúmplice”.
STJ. 3ª Turma. REsp 922.462-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/4/2013.
Legitimidade do MP para ação de alimentos
O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou
adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou de o infante se encontrar
nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou de quaisquer
outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.265.821-BA e REsp 1.327.471-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em
14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).
Alimentos transitórios podem ser executados segundo o rito do art. 733 do CPC 1973
Ainda que o valor fixado a título de alimentos transitórios supere o indispensável à garantia de uma vida
digna ao alimentando, é adequada a utilização do rito previsto no art. 733 do CPC 1973 – cujo teor prevê
possibilidade de prisão do devedor de alimentos – para a execução de decisão que estabeleça a obrigação em
valor elevado, tendo em vista a conduta do alimentante que, após a separação judicial, protela a partilha dos
bens que administra, privando o alimentando da posse da parte que lhe cabe no patrimônio do casal.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.362.113-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/2/2014 (Info 536).
Direito a alimentos pelo rompimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo
É juridicamente possível o pedido de alimentos decorrente do rompimento de união estável homoafetiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.302.467-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/3/2015 (Info 558).
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FORO COMPETENTE PARA APRECIAR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS
A autora pode optar entre o foro de seu domicílio e o foro de domicílio do réu para propor ação de
reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos, quando o litígio não
envolver interesse de incapaz.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.290.950-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
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Sentença de redução, majoração ou exoneração de alimentos e efeito retroativo
Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos – seja em caso de redução, majoração
ou exoneração – retroagem à data da citação (art. 13, § 2º, da Lei 5.478/1968), ressalvada a
irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com
prestações vincendas.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.181.119-RJ, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 27/11/2013 (Info 543).

www.dizerodireito.com.br

Em se tratando de execução de prestação alimentícia, o alimentando (credor) poderá escolher, dentre
quatro opções, o local onde irá ajuizar a execução:
a) o foro do seu domicílio ou de sua residência;
b) o juízo que proferiu a sentença exequenda;
c) o juízo do local onde se encontram bens do alimentante sujeitos à expropriação; ou
d) o juízo do atual domicílio do alimentante.
STJ. 2ª Seção. CC 118.340-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/9/2013 (Info 531).
O espólio só terá obrigação de pagar alimentos ao filho do falecido se eles já tinham sido fixados antes
da morte (por acordo ou decisão judicial)
O espólio de genitor do autor de ação de alimentos não possui legitimidade para figurar no polo passivo
da ação na hipótese em que inexista obrigação alimentar assumida pelo genitor por acordo ou decisão
judicial antes da sua morte.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.337.862-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2014 (Info 534).
Companheira sobrevivente tem direito real de habitação de que trata o art. 1.831 do CC
A companheira sobrevivente faz jus ao direito real de habitação (art. 1.831 do CC) sobre o imóvel no qual
convivia com o companheiro falecido, ainda que tenha adquirido outro imóvel residencial com o dinheiro
recebido do seguro de vida do de cujus.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.249.227-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013 (Info 533).
Irretroatividade dos efeitos de contrato de união estável
Não é lícito aos conviventes atribuírem efeitos retroativos ao contrato de união estável, a fim de eleger o
regime de bens aplicável ao período de convivência anterior à sua assinatura.
Ex: em 2010, Christian, rico empresário, começa a namorar Anastasia. O relacionamento fica sério e se
transforma em uma união pública, duradoura e contínua. Eles, inclusive, falam em constituir uma família. Em
2015, orientado por seus advogados, Christian decide celebrar com Anastasia um “contrato de união estável”
(contrato de convivência). No instrumento é estipulado que o regime de bens do casal é o da separação total.
Consta uma cláusula no contrato prevendo que esse regime de bens retroage ao ano de 2010, quando começou
o relacionamento entre o casal. O STJ entende que essa cláusula de retroação é inválida.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.383.624-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 2/6/2015 (Info 563).
GUARDA COMPARTILHADA
Espécies de guarda
Existem quatro espécies de guarda, duas delas estão previstas no Código Civil e duas outras são criações da
doutrina que, apesar de não serem fixadas judicialmente, algumas vezes são verificadas na prática.
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Vale ressaltar que, se for fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe que ficar sem a guarda continuará com
o dever de supervisionar os interesses dos filhos. Para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores
sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em
assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus
filhos (§ 5º do art. 1.583).
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a) Unilateral (exclusiva):
Ocorre quando o pai ou a mãe fica com a guarda e a outra pessoa possuirá apenas o direito de visitas.
Segundo a definição do Código Civil, a guarda unilateral é aquela “atribuída a um só dos genitores ou a
alguém que o substitua” (art. 1.583, § 1º).
Ainda hoje é bastante comum.
Ex: João e Maria se divorciaram; ficou combinado que Maria ficará com a guarda da filha de 5 anos e o pai
tem direito de visitas aos finais de semana.

Pensando nisso, a Lei n. 13.058/2014 acrescentou no art. 1.584 do Código Civil o § 6º prevendo que os
estabelecimentos públicos e privados são obrigados a prestar informações a qualquer dos genitores sobre
os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
pelo não atendimento da solicitação.
b) Compartilhada (conjunta):
Ocorre quando o pai e a mãe são responsáveis pela guarda do filho.
A guarda é de responsabilidade de ambos e as decisões a respeito do filho são tomadas em conjunto,
baseadas no diálogo e consenso.
Segundo o Código Civil, entende-se por guarda compartilhada “a responsabilização conjunta e o exercício
de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar
dos filhos comuns.” (art. 1.583, § 1º).
É considerada a melhor espécie de guarda porque o filho tem a possibilidade de conviver com ambos e os
pais, por sua vez, sentem-se igualmente responsáveis.
Vale ressaltar que nessa espécie de guarda, apesar de tanto o pai como a mãe possuírem a guarda, o filho
mora apenas com um dos dois.
Ex: João e Maria se divorciaram; ficou combinado que a filha do casal ficará morando com a mãe; apesar
disso, tanto Maria como João terão a guarda compartilhada (conjunta) da criança, de forma que ela irá
conviver constantemente com ambos e as decisões sobre ela serão tomadas em conjunto pelos pais.

Como já dito acima, o Código Civil somente fala em unilateral ou compartilhada (art. 1.583), mas as demais
espécies também existem na prática.
www.dizerodireito.com.br
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d) Aninhamento (nidação):
Ocorre quando a criança permanece na mesma casa onde morava e os pais, de forma alternada, se
revezam na sua companhia.
Assim, é o contrário da guarda alternada, já que são os pais que, durante determinados períodos, se
mudam.
Ex: João e Maria se divorciaram; ficou combinado que a filha do casal ficará morando no mesmo apartamento
onde residia e no qual já possui seus amiguinhos na vizinhança. Durante uma semana, a mãe ficará morando no
apartamento com a criança (e o pai não pode interferir durante esse tempo). Na semana seguinte, a mãe se
muda temporariamente para outro lugar e o pai ficará vivendo no apartamento com a filha.
Defendida por alguns como uma forma de a criança não sofrer transtornos psicológicos por ter que
abandonar o meio em que já vivia e estava familiarizada. Apesar disso, é bastante rara devido aos
inconvenientes práticos de sua implementação.
A palavra “aninhamento” vem de “aninhar”, ou seja, colocar em um ninho. Transmite a ideia de que a
criança permanecerá no mesmo ninho (mesmo lar) e os seus pais é quem se revezarão em sua companhia.

37

c) Alternada:
Ocorre quando o pai e a mãe se revezam em períodos exclusivos de guarda, cabendo ao outro direito de
visitas.
Em outras palavras, é aquela na qual durante alguns dias a mãe terá a guarda exclusiva e, em outros
períodos, o pai terá a guarda exclusiva.
Ex: João e Maria se divorciaram; ficou combinado que durante uma semana a filha do casal ficará morando
com a mãe (e o pai não pode interferir durante esse tempo) e, na semana seguinte, a filha ficará vivendo
com o pai (que terá a guarda exclusiva nesse período).
“Essa forma de guarda não é recomendável, eis que pode trazer confusões psicológicas à criança. Com tom
didático, pode-se dizer que essa é a guarda pingue-pongue, pois a criança permanece como cada um dos
genitores por períodos ininterruptos. Alguns a denominam como a guarda do mochileiro, pois o filho
sempre deve arrumar a sua malinha ou mochila para ir à outra casa. É altamente inconveniente, pois a
criança perde seu referencial, recebendo tratamentos diferentes quando na casa paterna e na materna.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. São Paulo: Método, 2013, p. 1224).

Como é definida a espécie de guarda que será aplicada?
a) A guarda será definida por consenso entre o pai e a mãe; ou
b) se não houver acordo, será decretada pelo juiz.
Quando o magistrado for fixar a guarda, deverá levar em consideração as necessidades específicas do filho
e a distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e a mãe.
Sempre que possível, deve ser tentada a conciliação
Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra
sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida
preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos
filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte (art. 1.585 do CC).
Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua
importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento
de suas cláusulas (§ 1º do art. 1.584) como uma forma de estimular o acordo.
Caso não tenha havido acordo, qual é a espécie de guarda que o juiz deverá preferencialmente
determinar?
Essa foi uma das alterações impostas pela Lei n. 13.058/2014.
Com a novidade legislativa, a situação agora passa a ser a seguinte:
Regra: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, o juiz irá aplicar a guarda
compartilhada.
Exceções:
Não será aplicada a guarda compartilhada se:
a) um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar; ou
b) um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.

Página

Regras sobre a guarda compartilhada trazidas pela lei
Além de fixar a guarda compartilhada como prioridade, a lei também trouxe algumas regras para disciplinar
essa espécie de guarda. Vejamos:
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A doutrina em geral aplaude essa inovação legal?
Não. Antes mesmo de ser sancionada a lei, o projeto de lei já recebeu críticas de diversos doutrinadores.
Isso porque ela praticamente impõe aos pais algo que, na prática, não funciona se não for consensual.
A guarda compartilhada exige como pressuposto que haja um mínimo de convivência harmônica entre os
pais, já que as decisões a respeito do filho deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e
consenso.
Ora, se os pais da criança não gozam de uma relação harmoniosa, é extremamente improvável que
consigam dialogar e decidir, de forma amistosa, pontos conflituosos em relação ao filho, como, por
exemplo, a escola em que ele irá estudar, o tempo que cada um passará com a criança, as obrigações de
cada genitor etc.
Na guarda compartilhada muito pouco adianta que tais cláusulas sejam impostas pelo juiz porque o Poder
Judiciário não terá condições de acompanhar, na prática, o cumprimento de tais medidas e a sua
efetividade será mínima se não houver disposição e compromisso dos pais em respeitá-las.
Enfim, apesar de a guarda compartilhada ser a espécie ideal, ela tem que ser conquistada com a
conscientização e nunca pela imposição, o que gerará um efeito inverso e talvez acirre o relacionamento já
desgastado dos pais da criança.

Tempo de convivência
www.dizerodireito.com.br

Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a
mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos (§ 2º do art. 1.583).
Orientação técnico-profissional
Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o
juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnicoprofissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com
a mãe (§ 3º do art. 1.584 do CC).
Assim, com a ajuda de psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, o juiz já deverá estabelecer as
atribuições que caberão a cada um dos pais e o tempo de convivência com o filho.
Ex: João irá buscar o filho no colégio todos os dias às 12h; no período da tarde, a criança continuará na
companhia do pai e às 18h, ele deverá deixá-lo na casa da mãe.
E se os pais morarem em cidades diferentes?
A Lei estabeleceu que a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos
interesses dos filhos (§ 3º do art. 1.584).
Dever de os estabelecimentos públicos e privados prestarem informações aos pais
Tanto na guarda compartilhada como na guarda unilateral, tanto o pai como a mãe possuem o direito de
acompanhar e fiscalizar a educação e saúde de seus filhos.
Pensando nisso, e a fim de evitar qualquer embaraço, a Lei n. 13.058/2014 acrescentou o § 6º ao art.
1.584 do CC, com a seguinte redação:
§ 6º Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos
genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos
reais) por dia pelo não atendimento da solicitação.
Essa regra vale mesmo que o pai (ou a mãe) que esteja requerendo a informação não detenha a guarda do
filho. Ex: João e Maria divorciaram-se e a mãe ficou com a guarda exclusiva da criança; determinado dia,
João foi até o colégio de sua filha para ter acesso às notas do boletim escolar, tendo a escola negado acesso
afirmando que somente a mãe poderia obtê-lo. Esse estabelecimento de ensino poderá ser multado na
forma do § 6º do art. 1.584 do CC. O mesmo vale para um hospital, por exemplo.
Essa multa deve ser cobrada na via judicial (Justiça Estadual / Vara de Família), devendo o pai (ou a mãe)
comprovar que fez a solicitação não atendida.
Descumprimento das regras
A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou
compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (§ 4º do art. 1.584).
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ALIENAÇÃO PARENTAL
Previsão legal
A alienação parental foi regulada pela Lei n. 12.318/2010.
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A guarda pode ser deferida para outra pessoa que não seja o pai ou a mãe?
SIM. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a
pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de
parentesco e as relações de afinidade e afetividade (§ 5º do art. 1.584).
O exemplo mais comum dessa situação é a guarda atribuída aos avós.

Além da previsão legal, a proibição quanto à alienação parental tem fundamento constitucional, no
princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º da CF/88).
Conceito
A Lei n. 12.318/2010, em seu art. 2º, assim conceitua a alienação parental:
Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
Vamos analisar detidamente os diversos elementos do conceito dado:
Alienação parental é...
a) a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente.
Repare que pode ser tanto com relação a crianças (até 12 anos) como adolescentes (de 12 a 18 anos).
b) promovida ou induzida
Esta interferência psicológica tanto pode ser direta, explícita (verbo: promover), como camuflada, instigada,
sugerida (verbo: induzir).
c)
- por um dos genitores,
- pelos avós ou
- pelos que tenham o menor sob a sua autoridade, guarda ou vigilância
Atente para o fato de que a alienação parental pode ser gerada por outras pessoas que não o pai ou a mãe,
como é o caso dos avós, dos tios ou mesmo de uma pessoa que não seja parente biológico, mas que tenha
autoridade, guarda ou vigilância sob a criança ou adolescente.
A pessoa que causa a alienação parental não precisa, necessariamente, ter a guarda do menor, podendo
apenas deter autoridade ou vigilância sob a criança ou adolescente.
d) para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
A interferência psicológica exercida tem como objetivo:
- fazer com que a criança ou adolescente repudie seu genitor ou
- dificultar a criação ou preservação de vínculo afetivo entre o menor e seu genitor.
Obs1: a situação mais comum observada na prática é a de que a vítima da alienação parental seja o pai.
Justamente por isso, a lei utiliza a expressão “genitor”. No entanto, nada impede que a mãe do menor
(genitora) seja alvo da alienação parental.
Obs2: a lei fala claramente em “genitor”, dando a ideia de que a vítima da alienação parental seja o pai
biológico da criança ou adolescente. A doutrina, entretanto, defende que, a despeito da literalidade da lei, a
vítima da alienação pode ser outra pessoa ligada ao menor, com o pai socioafetivo, os avós, os tios,
padrinhos, irmãos etc.
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Explica Maria Berenice Dias:
“O fato não é novo: usar filhos como instrumento de vingança pelo fim do sonho do amor eterno. Quando
da ruptura da vida conjugal, se um dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da
separação, o sentimento de rejeição ou a raiva pela traição, surge um enorme desejo de vingança.
Desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro perante os filhos.
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Obs3: a lei chama de alienador a pessoa que promove ou induz a alienação parental e de alienado o
indivíduo que é vítima da alienação.

Promove verdadeira “lavagem cerebral” para comprometer a imagem do outro genitor, narrando
maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram da forma descrita. O filho é programado
para odiar e acaba aceitando como verdadeiras as falsas memórias que lhe são implantadas. Assim afastase de quem ama e de quem também o ama.
Esta é uma prática que pode ocorrer ainda quando o casal vive sob o mesmo teto. O alienador não é
somente a mãe ou quem está com a guarda do filho. O pai pode assim agir, em relação à mãe ou ao seu
companheiro. Tal pode ocorrer também frente a avós, tios ou padrinhos e até entre irmãos.
Nesse jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive - com enorme e irresponsável
frequência - a alegação da prática de abuso sexual.”
(Alienação parental: uma nova lei para um velho problema! Disponível em: www.mariaberenice.com.br).
Outras nomenclaturas
A expressão síndrome da alienação parental (SAP) foi cunhada pelo psiquiatra norte-americano Richard
Gardner, em 1985, para a situação em que a mãe ou o pai de uma criança a induz a romper os laços
afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação a ele.
A síndrome da alienação parental (SAP) também é chamada de:
Síndrome da implantação das falsas memórias;
Síndrome de Medeia;
“Síndrome dos Órfãos de Pais Vivos”;
“Síndrome da Mãe Maldosa Associada ao Divórcio”;
“Reprogramação da criança ou adolescente”;
“Padrectomia”
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Formas de promover ou induzir a alienação parental
A Lei prevê os seguintes exemplos de atos de alienação parental:
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade
(ex: implantar no filho a falsa ideia de que o pai não o ama);
II - dificultar o exercício da autoridade parental;
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente,
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou
dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou
adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
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Por que ocorrem os atos de alienação parental?
A prática revela que os atos de alienação parental normalmente ocorrem porque uma das partes não aceita
o fim do relacionamento amoroso. Por conta da raiva, o ex-cônjuge ou a ex-companheira passa a querer se
vingar do antigo parceiro e, para tanto, utiliza o filho, tentando colocá-lo contra o genitor.
Desse modo, o alienador procura excluir o genitor alienado da vida dos filhos das mais diversas formas,
muitas vezes fazendo falsas acusações contra ele e assim implantando falsas percepções, falsas memórias
no inconsciente da criança ou do adolescente.
Quando este processo de alienação atinge seu cume, o menor passa a nutrir sentimentos negativos em
relação ao genitor alienado, além de guardar memórias e experiências exageradas ou mesmo falsas,
implantadas pelo genitor alienante, que realiza verdadeira “lavagem cerebral” (brainwashing).
Percebe-se, dessa feita, que, além do genitor alienado, a criança ou adolescente que sofre o processo de
alienação parental também é vítima desta prática e experimenta diversas consequências nocivas.

Obs1: este elenco legal é exemplificativo, podendo haver outros casos assim declarados pelo juiz ou
constatados por perícia.
Obs2: os atos de alienação parental podem ser praticados diretamente ou com auxílio de terceiros.
Fundamentos para a proibição da alienação parental
A prática de ato de alienação parental:
 fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável;
 prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar;
 constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente; e
 constitui descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.
Reconhecimento da prática de alienação parental em juízo
O reconhecimento da prática de alienação parental deve ser feito necessariamente em juízo.
Ação autônoma ou reconhecimento incidental
A parte pode ingressar com uma ação autônoma pedindo este reconhecimento ou poderá formular pedido
incidental em outra ação (ex: genitor, no bojo da ação de guarda, formula pedido incidental de
reconhecimento de que a mãe da criança está praticando atos de alienação parental).
O juiz pode reconhecer de ofício a prática de atos de alienação parental?
SIM, a Lei faculta ao juiz esta possibilidade, desde que seja de forma incidental em um processo já
instaurado. Ex: em uma ação de divórcio, durante a instrução, o juiz percebe que a mãe da criança tem
praticado atos de alienação parental.
Reconhecimento em qualquer momento processual
A Lei afirma que o reconhecimento de ato de alienação parental pode ocorrer em qualquer momento.
Recurso contra a decisão que decide se há ou não alienação parental
Depende. Como vimos acima, a parte pode ingressar com uma ação autônoma pedindo ao juiz o
reconhecimento da alienação parental ou, então, poderá formular pedido incidental em uma ação autônoma.
 Se a parte ingressa com pedido incidental e o juiz decide a questão da alienação parental no curso do
processo, antes de resolver o mérito da demanda principal: trata-se de uma decisão interlocutória e o
recurso cabível é o agravo de instrumento.
 Se a parte ingressa com pedido incidental e o juiz deixa para decidir a questão da alienação parental na
sentença, juntamente com o mérito da demanda principal: o recurso cabível é a apelação.
 Se a parte ingressa com ação autônoma, o juiz terá que decidir a questão da alienação parental
obrigatoriamente por sentença: o recurso cabível é a apelação.
Providências no caso de indício de alienação parental
Se o juiz verificar e declarar a existência de indício de ato de alienação parental, o processo terá tramitação
prioritária, e, ouvido o Ministério Público, serão determinadas, com urgência, as medidas provisórias necessárias
para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.
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Perícia
O juiz, se entender necessário, poderá determinar a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial.

42

Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos
em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado
por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas.

O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo,
inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do
casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma
como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.
A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso,
aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.
O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo
de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial
baseada em justificativa circunstanciada.
Medidas que poderão ser tomadas pelo juiz quando caracterizada a alienação parental:
I - advertir o alienador;
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;
III - estipular multa ao alienador;
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.
O juiz, de acordo com a gravidade do caso, poderá cumular mais de uma das medidas acima expostas.
Se ficar caracterizado que o alienador mudou abusivamente de endereço, ou que está inviabilizando ou obstruindo
a convivência familiar, o juiz poderá determinar que o alienador fique com a obrigação de levar a criança ou
adolescente para a residência do alienado quando da alternância dos períodos de convivência familiar.
Repare que a Lei não prevê a possibilidade de perda do poder familiar em razão da prática de atos de
alienação parental.
Competência
O art. 8º da Lei determina que:
Art. 8º A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da
competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se decorrente de
consenso entre os genitores ou de decisão judicial.
A prática de alienação parental é crime?
NÃO. Não existe punição criminal específica para atos de alienação parental, podendo, no entanto, a
depender do caso concreto, caracterizar algum dos tipos penais já previstos, como é o caso da calúnia.
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LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
A Lei n. 13.114/2015 alterou a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) para acrescentar mais um dever
aos registradores civis.
A Lei n. 13.114/2015 determinou que os titulares de Registros Civis de Pessoas Naturais (na linguagem
popular: “os donos de cartório” de registro civil), quando lavrarem a certidão de óbito de uma pessoa, em
regra, deverão comunicar essa morte à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Segurança do Estado no
qual ela tinha a carteira de identidade.
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Cônjuge supérstite casado em regime de separação convencional e sucessão "causa mortis"
O cônjuge, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário (art. 1.845 do CC).
No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do
falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens previsto no art.
1.641 do CC.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.382.170-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha,
julgado em 22/4/2015 (Info 562).

Exceção: não haverá a comunicação se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente
desnecessária.

Factoring não é instituição financeira
As empresas de factoring NÃO são instituições financeiras, visto que suas atividades regulares de
fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou
captação de recursos de terceiros.
Uma sociedade empresária que contrata os serviços de uma factoring não pode ser considerada
consumidora porque não é destinatária final do serviço e, tampouco se insere em situação de
vulnerabilidade, já que não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal.
Logo, não há relação de consumo no contrato entre uma sociedade empresária e a factoring.
STJ. 4ª Turma. REsp 938.979-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/6/2012.
Juros limitados a 12% ao ano
As empresas de “factoring” não se enquadram no conceito de instituições financeiras e, por isso, os juros
remuneratórios estão limitados em 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura.
STJ. 4ª Turma. REsp 1048341/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 10/02/2009.
Faturizada responde caso o título cedido à faturizadora seja inexistente
A faturizadora tem direito de regresso contra a faturizada que, por contrato de factoring vinculado a nota
promissória, tenha cedido duplicatas sem causa subjacente.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.289.995-PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/2/2014 (Info 535).
Súmula 475-STJ: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por
endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
Súmula 476-STJ: O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos
decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
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O simples apontamento do título, sem o efetivo registro do protesto, ainda que de forma indevida, é
incapaz de gerar dano moral a quem quer que seja.
O dano moral somente ocorrerá se o protesto indevido for efetivado, ou seja, se, após 3 dias da
intimação, não houver pagamento ou sustação, ocasião em que o protesto será lavrado.
Apenas com a efetivação do protesto, este é registrado e se torna público, trazendo efeitos negativos à
pessoa protestada, que será, inclusive, incluída nos cadastros negativos de crédito.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.005.752-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/6/2012.
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Responsabilidade pela baixa após o pagamento
Após o pagamento do título protestado, o credor que foi pago tem a responsabilidade de retirar o
protesto lavrado?
NÃO. Após a quitação da dívida, incumbe ao DEVEDOR, providenciar o cancelamento do protesto, salvo
se foi combinado o contrário entre ele e o credor.
No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento
de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da
dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 (recurso repetitivo)
(Info 548).

É cabível a indenização por danos morais pela instituição financeira quando o cheque apresentado fora
do prazo legal e já prescrito é devolvido sob o argumento de insuficiência de fundos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.353-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 16/10/2012.
Ação monitória fundada em cheque prescrito e dispensabilidade da menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula
Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
Súmula 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
Súmula 504-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
O cheque pós-datado amplia o prazo de apresentação? Ex: o cheque foi emitido dia 01/07, mas ficou
combinado que ele só seria apresentado dia 01/09. Em suma, no caso de cheque pós-datado (prédatado), a partir de quando é contado o prazo de apresentação?
NÃO. A pós-datação do cheque não modifica o prazo de apresentação nem o prazo de prescrição do
título. Assim, mesmo em caso de cheque pós-datado, o prazo para apresentação deve ser contado a
partir da data da emissão, não importando o dia futuro combinado com o beneficiário.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.124.709-TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 528).
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Não cancelamento do protesto pela prescrição do título cambial
João não pagou uma nota promissória que emitiu em favor da empresa “XX”. Diante disso, a empresa
levou a nota promissória a protesto no Tabelionato de Protesto. Quatro anos depois, a empresa ajuizou
execução de título extrajudicial contra João cobrando o valor estampado na nota promissória. A
execução, contudo, foi extinta porque o juiz constatou que houve prescrição da ação executiva. João
ajuizou ação de cancelamento do protesto, alegando que, como houve a prescrição da execução, deveria
automaticamente ocorrer o cancelamento do protesto realizado. A tese de João está correta?
NÃO. A prescrição da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento automático de
anterior protesto regularmente lavrado e registrado.
A validade do protesto não está diretamente relacionada com a exequibilidade do título ou de outro
documento de dívida, mas sim com a inadimplência e o descumprimento da obrigação representada
nestes papéis.
A inadimplência e o descumprimento não desaparecem com a mera prescrição do título executivo não
quitado. Em outras palavras, o devedor continua sendo inadimplente, apesar de o título não poder mais
ser cobrado mediante execução. Então, não pode o protesto ser cancelado simplesmente pelo fato de ele
não poder ser mais executado.
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O STJ considera válida a duplicata virtual.
As duplicatas virtuais, emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica, podem ser
protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o
ajuizamento da execução, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual devidamente acompanhados dos
instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação
dos serviços suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos
executivos extrajudiciais.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.024.691-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgados em 22/8/2012.

Vale lembrar que, mesmo havendo a prescrição da ação executiva, o credor ainda poderá cobrar o valor
da nota promissória por meio da ação monitória.
STJ. 4ª Turma. REsp 813.381-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2014 (Info 562).
Súmula 530-STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
É possível, no âmbito de procedimento incidental, a extensão dos efeitos da falência às sociedades do
mesmo grupo, sempre que houver evidências de utilização da personalidade jurídica da falida com abuso
de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros, e desde que:
• seja demonstrada a existência de vínculo societário no âmbito do grupo econômico; e
• seja oportunizado o contraditório à sociedade empresária a ser afetada.
Esta extensão dos efeitos da falência às sociedades integrantes do mesmo grupo da falida encontra
respaldo na teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1.229.579-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/12/2012.
A competência para processar e julgar o pedido de falência de empresa em liquidação extrajudicial, ou
seja, sob intervenção do BACEN é da Justiça Estadual (e não da Justiça Federal).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.162.469-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/04/2012.
Súmula 480-STJ: O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de
bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
STJ. 2ª Seção, DJe 1/8/2012.
O contrato de abertura de crédito rotativo, ainda que acompanhado dos extratos relativos à
movimentação bancária do cliente, não constitui título executivo.
Aplica-se a Súmula 233 do STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente, não é título executivo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.022.034-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/3/2013.
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Validade da cláusula de não concorrência, desde que limitada espacial e temporalmente
É válida a cláusula contratual de não concorrência, desde que limitada espacial e temporalmente. Isso
porque esse tipo de cláusula protege a concorrência e os efeitos danosos decorrentes de potencial desvio
de clientela, sendo esses valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.
Assim, quando a relação estabelecida entre as partes for eminentemente comercial, a cláusula que
estabeleça dever de abstenção de contratação com sociedade empresária concorrente pode sim irradiar
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Cláusula de não concorrência em contrato de trespasse
Nos contratos de trespasse (alienação do estabelecimento comercial) existe, de forma implícita, por força
de lei, uma cláusula de não concorrência (cláusula de não restabelecimento). Isso significa que, em regra,
o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente.
Segundo o art. 1.147, o prazo da cláusula de não concorrência é de 5 anos.
As partes não podem prever que a cláusula de “não restabelecimento” será por prazo indeterminado. O
ordenamento jurídico pátrio, salvo expressas exceções, não aceita que cláusulas que limitem ou vedem
direitos sejam estabelecidas por prazo indeterminado. Logo, a cláusula de não restabelecimento fixada
por prazo indeterminado é considerada abusiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 680.815-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/3/2014 (Info 554).

efeitos após a extinção do contrato, desde que por um prazo certo e em determinado lugar específico
(limitada temporária e espacialmente).
Ex: João resolveu montar um quiosque no shopping para vender celulares, cartões pré-pagos etc. Para
isso, ele fez um contrato com a operadora de celular “XXX” por meio da qual ele somente iria vender os
produtos e serviços dessa operadora e, em troca, ela ofereceria a ele preços diferenciados, consultoria e
treinamento para abrir a loja. No contrato assinado com a operadora, havia uma cláusula dizendo que
João estava proibido, por 6 meses após a extinção do contrato, de contratar com qualquer empresa
concorrente naquela cidade. Essa cláusula de não concorrência é válida.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.203.109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/5/2015 (Info 561).
Créditos decorrentes de honorários advocatícios e falência
I – Caso um advogado tenha créditos de honorários advocatícios para receber da sociedade empresária
falida, tais créditos estarão em que lugar na ordem do art. 83 da Lei 11.101/2005?
Em primeiro lugar, enquadrando-se no inciso I do art. 83. Os créditos resultantes de honorários
advocatícios (sucumbenciais ou contratuais) têm natureza alimentar e são equiparados aos créditos
trabalhistas para efeito de habilitação em falência, estando, portanto, enquadrados no art. 83, I.
II – Se um advogado é contratado pela massa falida, os honorários advocatícios desse causídico deverão ser
pagos também segundo a ordem do art. 83?
NÃO. Os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois de ter sido
decretada a falência são considerados como créditos extraconcursais, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei
11.101/2005.
STJ. Corte Especial. REsp 1.152.218-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 540).
Novação de dívidas por força de recuperação judicial não extingue as garantias prestadas
A novação prevista no Código Civil extingue os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não
houver estipulação em contrário (art. 364). No entanto, na novação prevista no art. 59 da Lei
11.101/2005 ocorre justamente o contrário, ou seja, as garantias são mantidas, sobretudo as garantias
reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da
respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as
garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer
seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em
face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.326.888-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/4/2014 (Info 540).
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Segundo o entendimento do STJ:
• O contrato social pode prever o critério para a apuração dos haveres do sócio retirante no caso de
dissolução parcial de sociedade limitada;
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Critérios para a apuração de haveres do sócio retirante de sociedade por quotas de responsabilidade limitada
Ocorre a dissolução parcial da sociedade limitada quando um ou alguns dos sócios saem da sociedade, mas
ela é preservada e continua suas atividades.
Uma das hipóteses de dissolução parcial de sociedade é o direito de retirada (direito de recesso, direito de
denúncia), ou seja, é a saída do sócio por iniciativa própria. Ele simplesmente não quer mais fazer parte
daquela sociedade.
Nesse caso, o sócio que deixar a sociedade receberá a parte que lhe cabe no patrimônio social,
continuando a sociedade em relação aos demais sócios.
O cálculo do valor devido ao sócio que deixa a sociedade é feito por meio de um procedimento
denominado de APURAÇÃO DE HAVERES.
Qual é o critério adotado para se fazer a apuração de haveres do sócio retirante?

• No entanto, o critério previsto no contrato social somente prevalecerá se houver consenso entre as
partes quanto ao resultado alcançado;
• Caso não haja concordância entre as partes, deve-se aplicar o “balanço de determinação”, que é o critério
que melhor reflete o valor patrimonial da empresa;
• O fluxo de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor revela a situação econômica e a
capacidade de geração de riqueza de uma empresa, pode ser aplicado juntamente com o balanço de
determinação na apuração de haveres do sócio dissidente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.335.619-SP, Rel. originária e voto vencedor Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/3/2015 (Info 558).
Capacidade processual do falido para a propositura de ação rescisória
O falido poderá propor ação rescisória para desconstituir a sentença que decretou a falência?
SIM. O falido tem capacidade para propor ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em
julgado que decretou a sua falência.
Depois que é decretada a falência, a sociedade empresária falida não mais possui personalidade jurídica
e não poderá postular, em nome próprio, direitos da massa falida, nem mesmo em caráter
extraordinário. Diz-se que ela sofre uma capitis diminutio (diminuição de sua capacidade) referente aos
direitos patrimoniais envolvidos na falência, sendo afastada da administração dos seus bens. Sendo
assim, num processo em que se discuta, por exemplo, a venda desses bens, o falido apenas poderia
acompanhá-lo como assistente. Ele não poderia, portanto, tomar a iniciativa das ações com relação a
bens da massa.
No entanto, no caso em que se pretenda rescindir decisão que decreta falência, a situação é diferente.
Nesse caso, nem a massa nem os credores têm interesse na desconstituição da decretação de falência.
Realmente, o falido é o único interessado. Por isso, se a legitimidade deste para propor a rescisão do
decreto falimentar fosse retirada, ele ficaria eternamente falido, ainda que injustamente, ainda que
contrariamente à ordem legal.
Desse modo, o STJ entende que o falido mantém a legitimidade para a propositura de ações pessoais,
podendo, inclusive, ajuizar ação rescisória para tentar reverter o decreto falimentar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.126.521-MT, Rel. originário Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min.
João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2015 (Info 558).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
JUSTIÇA ESTADUAL
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO RELACIONADA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
É de competência da JUSTIÇA ESTADUAL a ação de restituição de indébito proposta contra a
concessionária de energia elétrica por causa de um aumento ilegal da tarifa de energia. Isso porque, a
princípio, não há nenhum interesse da União ou da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que
justifique que elas figurem no polo passivo desta demanda.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.307.041-RS, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2012 (Info 516).
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JUSTIÇA FEDERAL COMUM
DEMANDAS CONTRA DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
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ANATEL NÃO É PARTE LEGÍTIMA EM AÇÃO DE USUÁRIO DE TELEFONIA CONTRA A CONCESSIONÁRIA
Súmula 506-STJ: A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de
telefonia decorrentes de relação contratual.

É da Justiça estadual, via de regra, a competência para julgar a ação em que se discute a legalidade da
cobrança de instituição de ensino superior estadual, municipal ou particular de taxa para expedição de
diploma de curso, salvo quando se tratar de mandado de segurança cuja impetração se volta contra ato
de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular, hipótese de competência da
Justiça Federal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.295.790-PE, Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012.
De quem é a competência para julgar as causas propostas contra instituições de ensino (ou seus dirigentes)
em demandas envolvendo educação?
I – Ensino Fundamental: a competência será, em regra, da Justiça Estadual (MS ou outras ações).
II – Ensino Médio: a competência será, em regra, da Justiça Estadual (MS ou outras ações).
III – Ensino Superior:
Mandado de segurança
 Impetrado contra dirigente de Instituição de 
ensino federal ou particular: Justiça FEDERAL.
 Impetrado contra dirigentes de Instituições de 
ensino estaduais e municipais: Justiça ESTADUAL.

Outras ações
Propostas contra a União ou suas autarquias:
Justiça FEDERAL
Propostas apenas contra Instituição estadual,
municipal ou particular: Justiça ESTADUAL.

Se ficar melhor de entender, o quadro pode ser assim exposto:
Instituição superior FEDERAL
Instituição superior
Instituição superior PARTICULAR
ESTADUAL/MUNICIPAL
 Mandado
de
segurança:  Mandado
de
segurança:  Mandado
de
segurança:
Justiça Federal.
Justiça Estadual.
Justiça Federal.
 Outras ações: Justiça Federal.  Outras ações: Estadual.
 Outras ações: Justiça Estadual.
APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 109 DA CF/88 TAMBÉM ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS
O § 2º do art. 109 da CF/88 prevê que as causas propostas contra a União poderão ser ajuizadas na seção
(ou subseção) judiciária:
• em que for domiciliado o autor;
• onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda;
• onde esteja situada a coisa; ou
• no Distrito Federal.
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CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE
A conexão entre duas causas ocorre quando elas, apesar de não serem idênticas, possuem um vínculo de
identidade entre si quanto a algum dos seus elementos caracterizadores. São duas (ou mais) ações
diferentes, mas que mantêm um vínculo entre si.
Segundo o texto do CPC, existe conexão quando duas ou mais ações tiverem o mesmo pedido (objeto) ou
causa de pedir.
Quando o juiz verificar que há conexão entre duas causas, ele poderá ordenar, de ofício ou a
requerimento, a reunião delas para julgamento em conjunto. Essa é a regra geral, não sendo aplicável,
contudo, quando a reunião implicar em modificação da competência absoluta.
O conceito de conexão previsto na lei é conhecido como concepção tradicional (teoria tradicional) da
conexão. Existem autores, contudo, que defendem que é possível que exista conexão entre duas ou mais
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Apesar de o dispositivo somente falar em “União”, o STF entende que a regra de competência prevista no
§ 2º do art. 109 da CF/88 também se aplica às ações propostas contra autarquias federais. Isso porque o
objetivo do legislador constituinte foi o de facilitar o acesso à justiça.
STF. Plenário. RE 627709/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/8/2014 (Info 755).

ações mesmo que o pedido e a causa de pedir sejam diferentes. Em outras palavras, pode haver conexão em
situações que não se encaixem perfeitamente no conceito legal de conexão. Tais autores defendem a
chamada teoria materialista da conexão, que sustenta que, em determinadas situações, é possível identificar
a conexão entre duas ações não com base no pedido ou na causa de pedir, mas sim em outros fatos que
liguem uma demanda à outra. Eles sustentam, portanto, que a definição tradicional de conexão é insuficiente.
Essa teoria é chamada de materialista porque defende que, para se verificar se há ou não conexão, o
ideal não é analisar apenas o objeto e a causa de pedir, mas sim a relação jurídica de direito material que
é discutida em cada ação. Existirá conexão se a relação jurídica veiculada nas ações for a mesma ou se,
mesmo não sendo idêntica, existir entre elas uma vinculação.
Essa concepção materialista é que fundamenta a chamada “conexão por prejudicialidade”. Podemos
resumi-la em uma frase: quando a decisão de uma causa interferir na solução da outra, há conexão.
No caso concreto, havia duas ações: em uma delas o autor (empresa 1) executava uma dívida da
devedora (empresa 2). A executada, por sua vez, ajuizou ação declaratória de inexistência da relação
afirmando que nada deve para a empresa 1. Nesta situação, o STJ reconheceu que havia conexão por
prejudicialidade e decidiu o seguinte: “pode ser reconhecida a conexão e determinada a reunião para
julgamento conjunto de um processo executivo com um processo de conhecimento no qual se pretenda
a declaração da inexistência da relação jurídica que fundamenta a execução, desde que não implique
modificação de competência absoluta.”
Importante: o CPC 2015 manteve, no caput do art. 55, a definição tradicional de conexão. No entanto,
dando razão às criticas da doutrina, o novo CPC adota, em seu § 3º, a teoria materialista ao prever a
conexão por prejudicialidade:
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.221.941-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/2/2015 (Info 559).
COMPETÊNCIAS DO STF
Causa que interessa a todos os membros da magistratura
O STF tem competência para processar e julgar causas em que se discute prerrogativa dos juízes de
portar arma de defesa pessoal, por se tratar de ação em que todos os membros da magistratura são
direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, “n”, da CF/88).
STF. Plenário. Rcl 11323 AgR/SP, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado
em 22/4/2015 (Info 782).
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Mandado de segurança contra decisões negativas do CNMP
A competência para julgar mandados de segurança impetrados contra o CNJ e o CNMP é do STF (art. 102,
I, “r”, da CF/88). Algumas vezes o interessado provoca o CNJ ou o CNMP, mas tais órgãos recusam-se a
tomar alguma providência no caso concreto porque alegam que não tem competência para aquela
situação ou que não é hipótese de intervenção. Nessas hipóteses, dizemos que a decisão do CNJ ou
CNMP foi “NEGATIVA” porque ela nada determina, nada aplica, nada ordena, nada invalida.
Nesses casos, a parte interessada poderá impetrar MS contra o CNJ/CNMP no STF?
NÃO. O STF não tem competência para processar e julgar ações decorrentes de decisões negativas do
CNMP e do CNJ. Segundo entende o STF, como o conteúdo da decisão do CNJ/CNMP foi “negativo”, ele
não decidiu nada. Se não decidiu nada, não praticou nenhum ato. Se não praticou nenhum ato, não
existe ato do CNJ/CNMP a ser atacado no STF.
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Demandas contra o CNJ e o CNMP
De quem é a competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP:
• Ações ordinárias  Juiz federal (1ª instância)
• Ações tipicamente constitucionais (MS, MI, HC e HD)  STF
STF. Plenário. AO 1814 QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2014 (Info 760).
STF. 2ª Turma. ACO 2373 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 19/8/2014 (Info 755).

STF. 1ª Turma. MS 33163/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado
em 5/5/2015 (Info 784).
RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PROLAÇÃO DE DECISÃO ACAUTELATÓRIA
Ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente, é válida a decisão que, em ação civil pública
proposta para a apuração de ato de improbidade administrativa, tenha determinado — até que haja
pronunciamento do juízo competente — a indisponibilidade dos bens do réu a fim de assegurar o
ressarcimento de suposto dano ao patrimônio público.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.038.199-ES, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/5/2013 (Info 524).
PROCEDIMENTO
PRAZO PARA O AUTOR EMENDAR A INICIAL
O prazo de 10 dias para que o autor emende a PI é um prazo dilatório (e não peremptório). Logo, o juiz
poderá aceitar a emenda da PI mesmo fora deste prazo. Este prazo pode ser reduzido ou ampliado por
convenção das partes ou por determinação do juiz.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012 (recurso repetitivo).
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
Não é possível a aplicação do art. 285-A do CPC 1973 quando o entendimento exposto na sentença, apesar de
estar em consonância com a jurisprudência do STJ, divergir do entendimento do tribunal de origem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.225.227-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/5/2013 (Info 524).
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO COM ERRO NA GRAFIA DO SOBRENOME DO ADVOGADO
NÃO há nulidade na publicação de ato processual em razão do acréscimo de uma letra ao sobrenome do
advogado no caso em que o seu prenome, o nome das partes e o número do processo foram cadastrados
corretamente, sobretudo se, mesmo com a existência de erro idêntico nas intimações anteriores, houve
observância aos prazos processuais passados, de modo a demonstrar que o erro gráfico não impediu a
exata identificação do processo. O entendimento do STJ é no sentido de que o erro insignificante na
grafia do nome do advogado, aliado à possibilidade de se identificar o processo por outros elementos,
como o seu número e o nome da parte, não enseja a nulidade da publicação do ato processual.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.356.168-RS, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. Jorge
Mussi, julgado em 13/3/2014 (Info 553).

Benefício do prazo em dobro para os litisconsortes
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NÃO CABE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREVISTA NO ART. 70, III QUANDO NECESSITAR ANÁLISE DE FATO DIVERSO
Não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC 1973 quando introduzir
fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir
ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da
celeridade e economia processuais, que essa modalidade de intervenção de terceiros busca atender.
STJ. 4ª Turma. REsp 701.868-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/2/2014 (Info 535).
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CHAMAMENTO AO PROCESSO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre Municípios,
Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, não cabe o
chamamento ao processo da União, medida que apenas iria protelar a solução da causa.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.203.244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo)
(Info 539).

Quando houver litisconsórcio, seja ele ativo (dois ou mais autores) ou passivo (dois ou mais réus), caso os
litisconsortes tenham advogados diferentes, os seus prazos serão contados em dobro. É o que determina
o art. 191 do CPC 1973.
O art. 229 do CPC 2015 também traz regra semelhante, exigindo, contudo, que, além de serem
procuradores (advogados) diferentes, os causídicos também sejam de escritórios de advocacia
diferentes: “Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
independentemente de requerimento.”
O benefício do prazo em dobro para os litisconsortes vale para processos eletrônicos?
• No CPC 1973: SIM. O objetivo do prazo em dobro é facilitar o acesso aos autos, já que, havendo
advogados diferentes, eles não poderiam tirar os autos do cartório. Com base nisso, o STJ entende que
não haveria justificativa para o prazo em dobro nos processos eletrônicos, contudo, como o art. 191 do
CPC 1973 não faz qualquer distinção entre processos físicos e eletrônicos, o STJ afirma que não se pode
excluir o prazo em dobro mesmo nos processos eletrônicos, sob pena de haver uma afronta ao princípio
da legalidade.
• No CPC 2015: NÃO. O § 2º do art. 229 do CPC 2015 “corrige” essa falha da lei e determina
expressamente que não se aplica o prazo em dobro para litisconsortes diferentes se o processo for em
autos eletrônicos.
Desse modo, quando o CPC 2015 entrar em vigor, os litisconsortes não terão prazo em dobro no processo
eletrônico mesmo que possuam procuradores diferentes. Até lá, contudo, continua sendo aplicado o
prazo em dobro tanto para processos físicos como eletrônicos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.488.590-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/4/2015 (Info 560).
Terceiro prejudicado não pode ajuizar a ação de indenização apenas contra a seguradora do causador do dano
Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo
terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.

UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO CRIMINAL PARA CONDENAR O RÉU EM AÇÃO CÍVEL
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PROVAS
PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE PROCESSO NO QUAL NÃO FIGURAVAM AS MESMAS PARTES
A prova pode ser emprestada mesmo que a parte contra a qual será utilizada não tenha participado do
processo originário onde foi produzida? Ex.: no processo 1, foi produzida determinada prova. Em uma
ação de “A” contra “B” (processo 2), “A” deseja trazer essa prova emprestada. Ocorre que “B” não
participou do processo 1. Será possível trazer essa prova mesmo assim?
SIM. É admissível, assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de processo do qual não
participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada.
A prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso.
Quando se diz que deve assegurar o contraditório, significa que a parte deve ter o direito de se insurgir
contra a prova trazida e de impugná-la.
STJ. Corte Especial. EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014 (Info 543).
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Denunciação da lide da seguradora e condenação ao pagamento da indenização
Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Desde que observado o devido processo legal, é possível a utilização de provas colhidas em processo
criminal como fundamento para reconhecer, no âmbito de ação de conhecimento no juízo cível, a
obrigação de reparação dos danos causados, ainda que a sentença penal condenatória não tenha
transitado em julgado.
Não viola o art. 935 do CC a utilização de provas colhidas no processo criminal como fundamentação para
condenar o réu à reparação do dano no juízo cível.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 24.940-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014 (Info 536).
PROVA DOCUMENTAL E MOMENTO DA JUNTADA
Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou
com a resposta (no caso do réu).
A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação
mesmo em situações não previstas na lei desde que:
(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
(ii) não haja má fé na ocultação do documento;
(iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).
No caso julgado, o STJ afirmou que a mera declaração do juiz de que a prova documental é intempestiva
e, por isso, deve ser desentranhada dos autos, não é capaz de, por si só, impedir o conhecimento da
referida prova pelo Tribunal no julgamento de recurso, tendo em vista a maior amplitude no processo
civil moderno dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção
de provas necessárias à instrução do processo (art. 130 do CPC).
Assim, se a prova permaneceu nos autos mesmo tendo sido declarada intempestiva pelo juiz de 1ª
instância, poderá o Tribunal analisá-la para fundamentar seu veredicto.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013 (Info 516).
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Não é cabível a multa cominatória, caso o autor tenha ingressado com pedido, incidental ou autônomo,
de exibição de documento relativo a direito DISPONÍVEL.
Em caso de processos que tratam sobre direitos indisponíveis, o STJ tem admitido a cominação de
astreintes.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso
repetitivo) (Info 539).

TUTELA ANTECIPADA PREVISTA NO § 6º DO ART. 273 DO CPC
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TUTELA ANTECIPADA
RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS POR TUTELA ANTECIPADA
O autor ingressa com uma ação e pede a tutela antecipada. O juiz defere. Na sentença, o juiz julga
improcedente a demanda e revoga a tutela antecipada.
Ocorre que a tutela antecipada causou danos morais e materiais ao réu.
O autor da ação tem a responsabilidade objetiva de indenizar o réu quanto a esses prejuízos,
independentemente de pronunciamento judicial e pedido específico da parte interessada.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.191.262-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/9/2012.
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MULTA DIÁRIA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
É cabível a cominação de multa diária – astreintes – em ação de exibição de documentos movida por
usuário de serviço de telefonia celular para obtenção de informações acerca do endereço de IP (Internet
Protocol) de onde teriam sido enviadas, para o seu celular, diversas mensagens anônimas agressivas, por
meio do serviço de SMS disponibilizado no sítio eletrônico da empresa de telefonia.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.359.976-PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/11/2014 (Info 554).

O STJ entendeu que a decisão a que se refere o § 6º do art. 273 do CPC, apesar de ser concedida
mediante técnica de cognição exauriente, continua sendo, por opção legislativa, uma hipótese de tutela
antecipada. Logo, por questão de política legislativa, não é apta a fazer coisa julgada material.
Assim, o valor correspondente à parte incontroversa do pedido pode ser levantado pelo beneficiado por
decisão que antecipa os efeitos da tutela (art. 273, § 6º, do CPC), mas o montante não deve ser acrescido dos
respectivos honorários advocatícios e juros de mora, os quais deverão ser fixados pelo juiz na sentença.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.234.887-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/9/2013 (Info 532).
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
O art. 1º da Lei nº 9.494/97 determina, entre outras vedações, que não será cabível tutela antecipada
contra o Poder Público visando obter a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a
concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias.
O STF declarou que esse dispositivo é constitucional (ADC 4).
Vale ressaltar, no entanto, que a decisão proferida na referida ADC 4 não impede toda e qualquer
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Somente está proibida a concessão de tutela antecipada
nas hipóteses listadas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que deve ser interpretado restritivamente.
No presente julgado, o STF afirmou que seria possível a concessão de tutela antecipada tratando sobre
férias de servidores públicos, considerando que isso não envolve a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos nem a concessão de aumento ou extensão de vantagens.
STF. Plenário. Rcl 4311/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 6/11/2014 (Info 766).
BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro de verbas
públicas em caso de descumprimento da decisão.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de
suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.069.810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013 (recurso
repetitivo) (Info 532).
ASTREINTES
POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA PARA OBRIGAR PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR TRATAMENTO
É possível que o juiz estipule multa diária (art. 461 do CPC) como forma de compelir que a operadora de
plano de saúde autorize que o hospital realize procedimento médico-hospitalar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.186.851-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/8/2013 (Info 527).
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DECISÃO QUE FIXA VALOR DAS ASTREINTES NÃO PRECLUI NEM FAZ COISA JULGADA
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA
O autor pode exigir o pagamento das astreintes antes do final do processo (antes do trânsito em
julgado)? Em outras palavras, é possível a execução provisória das astreintes fixadas em tutela
antecipada?
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o
descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução
provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
STJ. Corte Especial. REsp 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014 (recurso repetitivo)
(Info 546).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada,
sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada
ou suprimida posteriormente.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso
repetitivo) (Info 539).
OUTRAS QUESTÕES
1) O juiz pode arbitrar as astreintes de ofício (STJ. REsp 1.198.880-MT).
2) É cabível a cumulação de astreintes com juros de mora (STJ. REsp 1.198.880-MT).
3) O destinatário das astreintes é o autor da demanda (STJ. REsp 949.509-RS).
HONORÁRIOS E DEFENSORIA PÚBLICA
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.102.459-RJ, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ),
julgado em 22/5/2012.
Honorários advocatícios constituem-se em verba de natureza alimentar
Súmula vinculante 47-STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza.
(IM) POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO
É válido o julgamento parcial de mérito?
• CPC 1973: NÃO. Não é permitido o julgamento parcial de mérito. Adotou-se a teoria da unidade
estrutural da sentença, segundo a qual não é possível existir mais de uma sentença no mesmo processo
ou na mesma fase processual de conhecimento ou de liquidação.
• CPC 2015: SIM. É permitido o julgamento parcial de mérito. O novo CPC introduziu no sistema
processual civil brasileiro a permissão para que o juiz profira julgamento parcial de mérito (art. 356).

Qual é o instrumento cabível para alegar o vício que macula essa segunda sentença?
www.dizerodireito.com.br

Página

AÇÃO RESCISÓRIA
Conflito de sentenças transitadas em julgado
Caso haja duas sentenças transitadas em julgado envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e
mesmo pedido, qual delas deverá prevalecer?
A primeira. A segunda sentença é inexistente, porque foi proferida numa demanda em que o autor era
carente de ação (por falta de interesse jurídico). Além disso, a segunda sentença foi proferida em afronta
a um pressuposto processual negativo (ou extrínseco), que é a coisa julgada.
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Ex: João ajuizou ação de indenização contra determinada empresa pedindo a condenação da ré ao
pagamento de R$ 100 mil a título de danos emergentes e R$ 200 mil por lucros cessantes.
A empresa apresentou contestação e pediu a realização de perícia para aferir se realmente houve lucros
cessantes e qual seria o seu valor exato. Não foi pedida a realização de instrução probatória no que tange
aos danos emergentes. Sendo permitida sentença parcial de mérito, o juiz poderá cindir o feito e julgar
desde logo o pedido dos danos emergentes, determinando o prosseguimento do feito quanto ao pedido
de lucros cessantes.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.281.978-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/5/2015 (Info 562).

A partir do momento em que se entende que a segunda sentença é inexistente, não há necessidade de
ação rescisória, podendo-se obter a declaração de inexistência perante o próprio juízo de origem, por
meio de ação ou objeção, esteja ou não transcorrido o prazo decadencial da rescisória. Vale ressaltar, no
entanto, que o lesado poderá perfeitamente alegar o vício por meio de rescisória.
No caso concreto, o STJ admitiu que esse vício fosse arguido por meio de exceção de pré-executividade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.354.225-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/2/2015 (Info 557).
PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA
Que dia ocorre o trânsito em julgado?
O trânsito em julgado ocorre no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso
em tese cabível.
Qual é o termo inicial do prazo de 2 anos da ação rescisória?
O prazo de 2 anos começa a ser contado do exato dia em que ocorre o trânsito em julgado.
O termo "a quo" para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da
decisão rescindenda.
Dito de outro modo, o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória começa a correr da data
do trânsito em julgado da sentença rescindenda, incluindo-se-lhe no cômputo o dia do começo.
Se o último dia do prazo da rescisória for sábado, domingo ou feriado, haverá prorrogação para o
primeiro dia útil subsequente?
SIM. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o
primeiro dia útil subsequente se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente.
STJ. Corte Especial. REsp 1.112.864-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/11/2014
(recurso repetitivo) (Info 553).

SÚMULA 343 DO STF E VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL
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INCISO V DO ART. 485 DO CPC
O inciso V do art. 485 do CPC prevê que é cabível a ação rescisória quando a sentença de mérito
transitada em julgado “violar literal disposição de lei”.
A jurisprudência entende que, se na época em que a sentença rescindenda transitou em julgado havia
divergência jurisprudencial a respeito da interpretação da lei, não se pode dizer que a decisão proferida
continha um vício. Logo, não caberá ação rescisória. Isso está em um enunciado do STF:
Súmula 343-STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
Imagine o seguinte exemplo: havia divergência na jurisprudência sobre o índice de correção índice de
correção monetária a ser aplicado em determinada situação, se deveria ser o BNTf ou o INPC. Em 2003, o
STJ pacificou que o índice aplicado seria o INPC.
• Se o acórdão do TJ transitou em julgado em 2002 aplicando o BNTf, não caberá ação rescisória porque
na época havia divergência. Aplica-se a Súmula 343-STJ.
• Se o acórdão do TJ transitou em julgado em 2004 aplicando o BNTf, caberá ação rescisória porque na
época não mais havia divergência. Não se aplica a Súmula 343-STJ.
STJ. Corte Especial. REsp 736.650-MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014 (Info 547).
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AÇÃO RESCISÓRIA E VIOLAÇÃO DE SÚMULA
Não cabe ação rescisória contra violação de súmula. Conforme o art. 485, V, do CPC, a sentença pode ser
rescindida quando violar literal disposição de lei, hipótese que não abrange a contrariedade à súmula.
Assim, não há previsão legislativa para o ajuizamento de ação rescisória sob o argumento de violação de
súmula.
STJ. 3ª Seção. AR 4.112-SC, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, julgada em 28/11/2012.

Se a sentença foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época e, posteriormente, esse
entendimento foi alterado, não se pode dizer que essa decisão impugnada tenha violado literal
disposição de lei. Desse modo, não cabe ação rescisória em face de acórdão que, à época de sua
prolação, estava em conformidade com a jurisprudência predominante do STF.
STF. Plenário. RE 590809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/10/2014 (Info 764).
INCISO VII (DOCUMENTO NOVO)
João propõe uma ação de cobrança contra Antônio. A única defesa do réu foi a de que ele nunca havia
mantido nenhum contrato com o autor e, por isso, tal dívida nunca existiu. Entretanto, João conseguiu
provar que houve sim o débito, razão pela qual a sentença foi procedente. Houve apelação, tendo a
decisão sido confirmada, ocorrendo o trânsito em julgado.
Um ano mais tarde, Antônio descobre que o autor da ação tinha em seu poder um documento que prova
a quitação de seu débito para com João.
Diante disso, Antônio ajuíza uma ação rescisória fundada no art. 485, VII, alegando que a dívida
realmente existiu, mas que foi paga, conforme o documento novo de que ele agora dispõe e que estava
antes na posse do credor, motivo pelo qual não pode ser anexado em sua defesa no processo originário.
Não será cabível a ação rescisória nesse caso, considerando que a prova que se deseja ver agora
apreciada se refere a fato não alegado pelo réu (quitação) e que, portanto, não foi analisado pelo juízo
no curso do processo em que se formara a coisa julgada.
Assim, o STJ decidiu que não é possível a rescisão de sentença com fundamento no inciso VII do art. 485
do CPC (documento novo) na hipótese em que, além de não existir comprovação acerca dos fatos que
justifiquem a ausência de apresentação do documento em modo e tempo oportunos, este se refira a fato
que não tenha sido alegado pelas partes e analisado pelo juízo no curso do processo em que se formara a
coisa julgada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.293.837-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2/4/2013 (Info 522).
INCISO VII: DOCUMENTO QUE JÁ EXISTIA E QUE NÃO FOI JUNTADO PELA PARTE
Em regra, se a parte já possuía o documento antes da propositura da ação original (o documento era
preexistente), não tendo sido juntado por desídia, não será permitido, em regra, frise-se, que ajuíze a
ação rescisória trazendo esta prova como documento novo.
De forma excepcional, o STJ entendeu que é possível ao tribunal, na ação rescisória, analisar documento
novo para efeito de configuração de início de prova material destinado à comprovação do exercício de
atividade rural, ainda que esse documento seja preexistente à propositura da ação em que proferida a
decisão rescindenda referente à concessão de aposentadoria rural por idade.
Nesse caso, é irrelevante o fato de o documento apresentado ser preexistente à propositura da ação
originária, pois devem ser consideradas as condições desiguais pelas quais passam os trabalhadores
rurais, adotando-se a solução pro misero.
STJ. 3ª Seção. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2013 (Info 522).
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Se o dia do início do prazo do recurso cair em uma data na qual o expediente forense foi encerrado mais
cedo que o normal, haverá prorrogação do início para o dia subsequente?
• CPC-1973: NÃO
• CPC-2015: SIM
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RECURSOS
(Im)possibilidade de prorrogação do termo inicial do prazo recursal diante do encerramento prematuro
do expediente forense
Se o dia do vencimento do prazo do recurso cair em uma data na qual o expediente forense foi encerrado
mais cedo que o normal, haverá prorrogação para o dia subsequente?
• CPC-1973: SIM
• CPC-2015: SIM

Para o CPC-1973, a prorrogação em razão do encerramento prematuro do expediente forense aplica-se
tão somente em relação ao dies ad quem (dia do vencimento) do prazo recursal, não se aplicando para o
dies a quo (dia de início).
STJ. Corte Especial. EAREsp 185.695-PB, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 4/2/2015 (Info 557).
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Recurso adesivo para majorar quantia indenizatória decorrente de dano moral
João propõe ação de indenização por danos morais contra Pedro pedindo o pagamento de R$ 30 mil. O
juiz julga o pedido procedente, condenando o réu a pagar a indenização por danos morais, mas fixando o
valor em R$ 10 mil. João pensou consigo mesmo: “eu queria mais, no entanto, prefiro acabar logo com
esse processo e receber imediatamente esses R$ 10 mil do que ficar tentando R$ 30 mil por mais alguns
anos; não vou recorrer”. Ocorre que, no último dia do prazo, Pedro interpôs apelação.
João foi, então, intimado para apresentar contrarrazões à apelação. Neste momento, ele pensou: “ah, já
que ele recorreu, então agora eu também quero recorrer para aumentar o valor da indenização; já que
vou esperar mesmo, então quero tentar uma quantia maior”.
Diante disso, o advogado de João interpõe recurso adesivo pedindo a majoração do valor da indenização
por danos morais.
Pedro apresenta contrarrazões alegando que o recurso interposto por João é incabível, considerando que
o recurso adesivo só cabe se existir sucumbência recíproca e, no caso, não houve, conforme preconiza a
súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
A tese de Pedro está correta?
NÃO. O recurso adesivo pode sim ser interposto pelo autor da ação de indenização julgada procedente,
quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado. Isso porque, neste caso,
estará configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese
caracterizadora de sucumbência material.
Realmente, só cabe recurso adesivo se houver sucumbência recíproca, ou seja, se tanto o autor como o
réu perderem na sentença.
Se o autor pediu a condenação do réu em R$ 30 mil a título de danos morais e conseguiu a condenação
em R$ 10 mil, ele ganhou a demanda sob o ponto de vista formal (processual). Não se pode dizer que
houve sucumbência formal, já que a providência processual requerida foi atendida (o réu foi obrigado a
pagar). No entanto, sob o ponto de vista material, o autor teve sim uma sucumbência parcial (derrota
parcial). Isso porque ele não obteve exatamente o bem da vida que pretendia (queria 30 e só teve 10).
Logo, neste caso, o autor terá interesse em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora,
portanto, da sucumbência material viabilizadora da irresignação recursal.
Não se aplica a Súmula 326 do STJ porque esse enunciado é baseado na definição da responsabilidade
pelo pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Ele não está relacionado com
interesse recursal. A correta leitura da súmula 326 é a seguinte:
Para fins de definição de quem irá pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, “na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Logo, se o autor pediu uma quantia a título de danos morais e obteve valor inferior ao desejado,
podemos concluir que:
• Sob o ponto de vista formal, ele foi o vencedor da demanda e não terá que pagar as despesas
processuais e os honorários advocatícios do réu (Súmula 326-STJ);
• Sob o ponto de vista material, ele foi sucumbente e terá direito de interpor recurso (principal ou
adesivo), já que não obteve o exato bem da vida pretendido.
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REEXAME NECESSÁRIO
Súmula 490-STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

STJ. Corte Especial. REsp 1.102.479-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, julgado em 4/3/2015 (recurso
repetitivo) (Info 562).
APELAÇÃO
POSSIBILIDADE DE A PARTE JUNTAR NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO
É possível que a parte junte novos documentos em sede de apelação, desde que atendidos os seguintes
requisitos:
a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
b) não haja indício de má fé;
c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 398 do CPC).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.176.440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013 (Info 533).
AGRAVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AUSÊNCIA DE CÓPIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não será óbice (empecilho) ao
conhecimento do agravo de instrumento se, por outros meios inequívocos, for possível aferir a
tempestividade do recurso.
Em outras palavras, mesmo que o agravante não tenha juntado a cópia da certidão de intimação, é
possível que o Tribunal releve a ausência dessa peça obrigatória (e conheça o recurso) se existir nos
autos algum outro meio de se ter certeza que o agravo foi interposto dentro do prazo.
Ex.: o agravante não juntou a certidão de intimação, mas pela data da decisão agravada (que está nos
autos) e a data em que foi protocolizado o agravo, percebe-se que não se passaram mais que 10 dias.
Ora, é lógico que a intimação ocorreu após a data da decisão, de modo que está provado que o recurso
foi interposto dentro do prazo, mesmo não havendo a certidão.
Esse posicionamento do STJ é aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas,
para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado, de forma a que o processo e seu uso sejam
convenientemente conciliados e realizados.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.409.357-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÃO PROLETATÓRIOS OS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O STF/STJ
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada
e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente
julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B do CPC.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.410.839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).
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JULGAMENTO POR AMOSTRAGEM DO RESP E RE
PARTE QUE TEVE PROCESSO SOBRESTADO NÃO PODE INTERVIR COMO ASSISTENTE SIMPLES
Quando determinado tema é selecionado para ser julgado sob a sistemática do art. 543-C (recursos
especiais repetitivos), é escolhido um ou alguns recursos para serem analisados pelo STJ (recursos
paradigmas) e os demais que tratem sobre a mesma matéria ficarão suspensos no tribunal de origem até
que o STJ se pronuncie sobre o tema central.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS: APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO
Em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é possível aplicar a multa do art. 538,
parágrafo único, juntamente com a indenização prevista no art. 18, § 2º do CPC.
A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC tem caráter eminentemente administrativo —
punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo —, sendo possível
sua cumulação com a sanção prevista nos arts. 17, VII, e 18, § 2º, do CPC, de natureza reparatória.
STJ. Corte Especial. REsp 1.250.739-PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 4/12/2013 (Info 541).

A parte que teve seu processo sobrestado não poderá intervir nem como assistente simples nem como
amicus curiae no recurso especial paradigma que será analisado pelo STJ.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (Info 540).
IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA O ENTENDIMENTO DO RESP REPETITIVO
Contra a decisão do Tribunal de origem que, com fulcro no art. 543-C, §7º, I, do CPC, aplica entendimento
firmado em recurso especial submetido ao procedimento dos recursos representativos de controvérsia,
não cabe nenhum recurso, nem reclamação.
STJ. 2ª Seção. AgRg na Rcl 10.805-RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 4/2/2013 (Info 513).
RECURSO ESPECIAL
Súmula 518-STJ: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO E FERIADO LOCAL
É admissível comprovação posterior da tempestividade de recurso no STJ ou no STF quando o recurso
houver sido julgado intempestivo em virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente forense
no tribunal a quo.
STJ. Corte Especial. AgRg no AREsp 137.141-SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 19/9/2012.
STF. Plenário. RE 626358 AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 22/3/2012.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO
Multa pelo não pagamento voluntário e Sentença ILÍQUIDA
No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se
indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na
figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias.
Em outras palavras, somente após ter certeza do valor devido (liquidação) é que se poderá intimar o
devedor para pagar. Se ele, mesmo depois de intimado, não quitar a dívida no prazo de 15 dias, aí sim
haverá a imposição da multa de 10% do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.147.191-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/3/2015 (recurso
repetitivo) (Info 560).
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Sentença declaratória pode ser título executivo
A sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada é título executivo
judicial. Assim, tem eficácia executiva a sentença ou acórdão que contenha carga condenatória. A
sentença proferida no processo civil que reconhece a existência de dada obrigação de pagar é título
executivo hábil a fundar pedido de cumprimento pelo réu de pagamento pelo autor da dívida
reconhecida.

60

Cumprimento de sentença e parcelamento
Na execução de pagar quantia certa (título extrajudicial), o art. 745-A do CPC prevê expressamente a
possibilidade do devedor parcelar em até seis vezes o valor cobrado na execução, desde que depositado
30% do valor e preenchidos os demais requisitos legais.
Apesar de não haver previsão legal expressa, o STJ admite essa possibilidade de parcelamento também
ao devedor no caso de cumprimento de sentença.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.264.272-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2012.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.100.820-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18/9/2012.
Inexigibilidade do título inconstitucional
Súmula 487-STJ: O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado
em data anterior à da sua vigência.
Garantia do juízo
Para que o devedor apresente IMPUGNAÇÃO (na fase de cumprimento de sentença) é necessária a
garantia do juízo, ou seja, é indispensável que haja prévia penhora, depósito ou caução.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.195.929-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 24/4/2012.
Petição da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução
Se o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando que há excesso de execução
e que o credor está pleiteando quantia superior à que é devida, ele deverá apontar, na petição da
impugnação, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do
credor. Caso não faça isso, o juiz deverá rejeitar liminarmente a impugnação (§ 2º do art. 475-L), não
sendo permitido que o devedor faça a emenda da inicial da impugnação para corrigir essa falha.
STJ. Corte Especial. REsp 1.387.248-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 540).
Cabimento de honorários advocatícios se não houve pagamento voluntário
Súmula 517-STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do
advogado da parte executada.
Súmula 519-STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Julgada procedente em parte a exceção de pré-executividade, são devidos honorários de advogado em
favor do excipiente/executado na medida do respectivo proveito econômico.
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.276.956-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 4/2/2014 (Info 534).

IMPENHORABILIDADE
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PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA
A penhora de valores depositados em conta bancária conjunta solidária somente poderá atingir a parte
do numerário depositado que pertença ao correntista que seja sujeito passivo do processo executivo,
presumindo-se, ante a inexistência de prova em contrário, que os valores constantes da conta pertencem
em partes iguais aos correntistas.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.184.584-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/4/2014 (Info 539).
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PENHORA SOBRE FATURAMENTO
É possível, em caráter excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o
percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Não há violação ao princípio da
menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 620 do CPC.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 242.970-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012.

POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE PENHORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) são a remuneração do advogado e, portanto,
possuem caráter alimentar. Logo, são, em princípio, impenhoráveis, com base no art. 649, IV, do CPC.
No entanto, o STJ entende que o art. 649, IV, do CPC não pode ser interpretado de forma literal ou
absoluta. Em determinadas circunstâncias é possível a sua relativização.
Assim, se os honorários advocatícios recebidos são exorbitantes e ultrapassam valores que seriam razoáveis
para sustento próprio e de sua família, a verba perde a sua natureza alimentar (finalidade de sustento) e
passa a ser possível a sua penhora, liberando-se apenas uma parte desse valor para o advogado.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.264.358-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/11/2014 (Info 553).
DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD
Para que o exequente requeira do Poder Judiciário a consulta ao RENAJUD sobre a existência de veículos
em nome do executado, é necessário que comprove que tentou previamente obter essa informação do
DETRAN, mas não conseguiu?
NÃO. A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos
penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na
obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
FRAUDE À EXECUÇÃO
1) Em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que tenha havido a citação válida do devedor.
2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o devedor alienou ou onerou o
bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC).
Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após essa averbação
(§ 3º do art. 615-A do CPC).
3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, devendo ser respeitada a
parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”.
5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de provar que o
terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (art.
659, § 4º, do CPC).
STJ. Corte Especial. REsp 956.943-PR, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).

Requisitos para admissibilidade de reclamação e de pedido de uniformização de jurisprudência
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Defensores públicos não são intimados pessoalmente nos juizados
A jurisprudência do STJ afirma que, no âmbito dos Juizados Especiais, não é necessária a intimação
pessoal dos Defensores Públicos, podendo esta ocorrer até mesmo pela Imprensa Oficial.
Nesse sentido: HC 241.735/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012;
HC 105.548/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/04/2010.
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JUIZADOS ESPECIAIS
Mandado de segurança para controle da competência dos juizados especiais
É cabível mandado de segurança, a ser impetrado no Tribunal Regional Federal, com a finalidade de
promover o controle da competência dos Juizados Especiais Federais.
STJ. 2ª Turma. RMS 37.959-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/10/2013 (Info 533).

Não é cabível reclamação, tampouco pedido de uniformização de jurisprudência ao STJ contra acórdão
de Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública sob a alegação de que a decisão impugnada
diverge de orientação fixada em precedentes do STJ.
STJ. 1ª Seção. Rcl 22.033-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/4/2015 (Info 559).
MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO é cabível a intervenção de amicus curiae em mandado de segurança.
No processo de mandado de segurança não é admitida a intervenção de terceiros nem mesmo no caso de
assistência simples. Se fosse admitida a intervenção do amicus curiae isso poderia comprometer a
celeridade do mandado de segurança.
STF. 1ª Turma. MS 29192/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/8/2014 (Info 755).
É possível desistir do MS mesmo após a sentença de mérito
O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência do impetrado mesmo após a
prolação da sentença de mérito.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013 (Info 533).
Não há sucessão processual em MS
No mandado de segurança, se o impetrante morre, os seus herdeiros não podem se habilitar para
continuar o processo. Assim, falecendo o impetrante, o mandado de segurança será extinto sem
resolução do mérito, ainda que já esteja em fase de recurso. Isso ocorre em razão do caráter
mandamental e da natureza personalíssima do MS.
STJ. 3ª Seção. EDcl no MS 11.581-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/6/2013 (Info 528).
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DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO COMO REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL
O CPC 1973 não traz os requisitos da petição inicial da ação monitória.
Apesar disso, a jurisprudência exige que a petição inicial da ação monitória na qual o autor cobra do réu
soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento.
O STJ entende que esse documento é indispensável para que o devedor possa ter o conhecimento
detalhado da quantia que lhe está sendo cobrada, inclusive com a indicação dos critérios, índices e taxas
utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los nos embargos.
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Inexigibilidade de recolhimento de custas em embargos à monitória
Ação monitória é um procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do
devedor o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou a entrega de determinado
bem móvel com base em prova escrita que não tem eficácia de título executivo.
Obs: com o CPC de 2015, a ação monitória poderá ser utilizada para exigir a entrega de coisas infungíveis
e também para exigir a entrega de bens imóveis, situações que não eram abarcadas pelo antigo Código.
Além disso, o CPC 2015 prevê que a ação monitória serve também para exigir que o réu cumpra
obrigação de fazer ou não fazer sobre a qual ele está inadimplente.
O réu citado poderá defender-se das alegações do autor. A defesa na ação monitória é denominada de
“embargos à ação monitória”. Os embargos à ação monitória são classificados como uma forma de
defesa, sendo semelhante à contestação.
Para que o réu apresente embargos monitórios, ele precisa pagar previamente as custas?
NÃO. Não se exige o recolhimento de custas iniciais para oferecer embargos à ação monitória. Isso
porque os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa. Vimos acima que é como se fosse uma
contestação e o réu não precisa recolher custas para apresentar contestação. Isso vale tanto para o CPC
1973 como para o novo CPC.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.265.509-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/3/2015 (Info 558).

O CPC 2015 já traz em seu texto os requisitos para a petição inicial da ação monitória. Um deles é
justamente a memória de cálculo da dívida que esteja sendo cobrada. Desse modo, o entendimento do
STJ acima explicado foi incorporado pelo novo CPC (art. 700, § 2º, I).
O que acontece se o autor ajuizar a ação e não juntar esse demonstrativo (ou se o demonstrativo estiver
incompleto)?
O juiz deverá intimá-lo para que corrija esse vício e traga aos autos o demonstrativo atualizado.
Qual é o prazo que o autor possui para emendar a petição inicial?
•
10 dias no CPC 1973 (art. 284);
•
15 dias no CPC 2015 (art. 321).
Outra novidade do CPC 2015 é que o juiz, ao determinar que o autor emende ou complete a petição
inicial, deverá indicar, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.154.730-PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8/4/2015 (recurso
repetitivo) (Info 559).

Grupo 3

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA ACP
Em 2014, foram publicadas duas novas leis que alteraram a Lei n. 7.347/85 para ampliar o âmbito de
proteção da ação civil pública.
 Lei n. 12.966/2014: incluiu, no âmbito de proteção da ACP, a honra e a dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos.
 Lei n. 13.004/2014: incluiu, expressamente, entre as finalidades da ACP, a proteção do patrimônio
público e social.
Lei 12.966/2014
A Lei n. 12.966/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso ao art. 1º da Lei n. 7.347/85 e
estabelecer, de forma expressa, que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos morais e
patrimoniais causados:
 à honra e à dignidade
 de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
Assim, por exemplo, caso uma rede de televisão mantenha programas que exponham pessoa ou grupo ao
ódio ou ao desprezo por motivos fundados na raça, na etnia ou na religiosidade, o Ministério Público (ou
outro legitimado) poderá ajuizar ação civil pública contra a emissora pedindo o fim da exibição e a sua
condenação em danos morais coletivos.

Outra mudança de destaque é que agora, pela nova Lei, fica expressamente previsto que as associações
tenham como finalidade institucional a proteção dos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos são
legitimadas para ajuizar ação civil pública.
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Lei 13.004/2014
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A alteração é positiva em termos simbólicos ao demonstrar o respeito e a deferência que o Estado
brasileiro possui em relação aos direitos e interesses desses grupos. No entanto, na prática, pouco muda,
considerando que, juridicamente, tais valores já podiam ser protegidos pela ACP, conforme previsão do art.
1º, IV e V da Lei n. 7.347/85 e do art. 55 da Lei n. 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
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A Lei n. 13.004/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso ao art. 1º da Lei n. 7.347/85 e
estabelecer, de forma expressa, que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos morais e
patrimoniais causados ao PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL.
A alteração não tem nenhuma utilidade prática. Mesmo antes da Lei já era PACÍFICO que a ACP também
poderia ser utilizada para a proteção do patrimônio público e social.
No caso do Ministério Público, a própria CF/88 é expressa ao afirmar isso:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
Sobre o tema, também já existia um enunciado do STJ:
Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do
patrimônio público.
Apesar de o art. 129, III, da CF/88 e de a súmula falarem apenas em Ministério Público era perfeitamente
possível que outros legitimados pudessem ajuizar ACP com esse objetivo. Ex: ACP ajuizada pela União com
o objetivo de proteger o patrimônio público e social (art. 5º, III, da Lei n. 7.347/85).
Outra mudança é que agora, pela nova Lei, fica expressamente previsto que as associações que tenham
como finalidade institucional a proteção ao patrimônio público e social são legitimadas para ajuizar ação
civil pública.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
É possível a instauração e o prosseguimento de inquérito civil com a finalidade de apurar possível
incompatibilidade entre a evolução patrimonial de vereadores e seus respectivos rendimentos, ainda que
o referido procedimento tenha se originado a partir de denúncia anônima, na hipótese em que realizadas
administrativamente as investigações necessárias para a formação de juízo de valor sobre a veracidade
da notícia.
Ressalte-se que o art. 13 da Lei de Improbidade obriga os agentes públicos a disponibilizarem
periodicamente informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Vale destacar que os agentes
políticos sujeitam-se a uma diminuição na esfera de privacidade e intimidade, de modo que se mostra
ilegítima a pretensão de não revelar fatos relacionados à evolução patrimonial.
STJ. 2ª Turma. RMS 38.010-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 4/4/2013.
A competência para processar e julgar ação civil pública é absoluta e se dá em função do local onde ocorreu o
dano. STJ. 1ª Seção. AgRg nos EDcl no CC 113.788-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 14/11/2012.
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MP tem legitimidade para ACP em favor dos beneficiários do DPVAT
A tutela dos direitos e interesses de beneficiários do seguro DPVAT, nos casos de indenização paga pela
seguradora em valor inferior ao determinado na Lei, reveste-se de relevante natureza social (interesse
social qualificado), de modo que o Ministério Público tem legitimidade ativa para defendê-los em juízo
mediante ação civil coletiva.
Esse entendimento do STF faz com que fique superado o enunciado 470 do STJ:
Súmula 470-STJ: O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a
indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado.
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Súmula 489-STJ: Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas
propostas nesta e na Justiça estadual.

STF. Plenário. RE 631.111/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 6 e 7/8/2014 (repercussão geral) (Info 753).
O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública sobre direitos individuais
homogêneos quando presente o interesse social.
STF. 2ª Turma. RE 216443/MG, rel. orig. Min. Menezes Direito, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio,
28.8.2012.
ACP proposta pelo MP e defesa da saúde
O Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de que o Poder
Público forneça cesta de alimentos sem glúten a portadores de doença celíaca, como medida de proteção
e defesa da saúde.
O direito à vida e à saúde caracterizam-se como direitos individuais indisponíveis.
O MP possui legitimidade para propor ACP na defesa de direitos individuais indisponíveis.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 91.114-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/2/2013 (Info 517)
O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública cujos pedidos consistam em impedir
que determinados hospitais continuem a exigir caução para atendimento médico-hospitalar emergencial
e a cobrar, ou admitir que se cobre, dos pacientes conveniados a planos de saúde, valor adicional por
atendimentos realizados por seu corpo médico fora do horário comercial.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.324.712-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/9/2013 (Info 532).
Legitimidade do MP para ACP em benefício de uma só pessoa em questões de saúde
O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ACP contra a concessionária de energia elétrica com a
finalidade de evitar a interrupção do fornecimento do serviço à pessoa carente de recursos financeiros
diagnosticada com enfermidade grave e que dependa, para sobreviver, da utilização doméstica de
equipamento médico com alto consumo de energia.
Conforme entendimento do STJ, o MP detém legitimidade para propor ACP que objetive a proteção do
direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja
relevância interessa à sociedade.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.162.946-MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 4/6/2013 (Info 523).
MP tem legitimidade para ajuizar ACP relacionada com concurso público
O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de garantir o acesso
a critérios de correção de provas de concurso público.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.362.269-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/5/2013 (Info 528).
MP assumir a titularidade da acp em caso de vício na representação processual da associação autora
Na ação civil pública, reconhecido o vício na representação processual da associação autora, deve-se,
antes de proceder à extinção do processo, conferir oportunidade ao Ministério Público para que assuma
a titularidade ativa da demanda.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.038.199-ES, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/5/2013 (Info 524).
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Ação coletiva proposta pela associação em favor de seus filiados
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LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a
tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, as pessoas necessitadas.
STF. Plenário. RE 733433/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/11/2015 (repercussão geral) (Info 806).
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A autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação
em juízo na defesa de direitos de seus filiados. Para cada ação, é indispensável que os filiados autorizem
de forma expressa e específica a demanda.
Exceção: no caso de impetração de mandado de segurança coletivo, a associação não precisa de
autorização específica dos filiados.
STF. Plenário. RE 573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio,
julgado em 14/5/2014 (Info 746).
ALTERAÇÃO DE POLO ATIVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO
Caso ocorra dissolução da associação que ajuizou ação civil pública, não é possível sua substituição no polo
ativo por outra associação, ainda que os interesses discutidos na ação coletiva sejam comuns a ambas.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.405.697-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/9/2015 (Info 570).
Ação coletiva proposta por sindicato não precisa descrever todas as situações individuais
Na hipótese em que sindicato atue como substituto processual em ação coletiva para a defesa de direitos
individuais homogêneos, não é necessário que a causa de pedir, na primeira fase cognitiva, contemple
descrição pormenorizada das situações individuais de todos os substituídos.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.395.875-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/2/2014 (Info 538).
Legitimidade da defensoria pública em ações coletivas
É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou a Lei n. 7.347/85, prevendo a Defensoria Pública
como um dos legitimados para propor ação civil pública.
Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 (Info 784).

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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Aplicabilidade do art. 18 da LACP para ação civil pública movida por sindicato
O art. 18 da Lei 7.347/85 prevê que o autor da ACP, antes de ajuizar a ação, não terá que adiantar custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem será condenado em honorários
advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.
O STJ decidiu que esse art. 18 da Lei 7.347/85 é aplicável também para a ação civil pública movida por
SINDICATO na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.322.166-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/3/2015 (Info 558).
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Alcance da regra de isenção de custas processuais da LACP e do CDC
O art. 18 da LACP e o art. 87 do CDC preveem que, nas ações de que tratam estas leis, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais.
O STJ decidiu que essas regras de isenção só se aplicam para as custas judiciais em:
• ações civis públicas (qualquer que seja a matéria);
• ações coletivas que tenham por objeto relação de consumo; e
• na ação cautelar prevista no art. 4º da LACP (qualquer que seja a matéria).
Não é possível estender, por analogia ou interpretação extensiva, essa isenção para outros tipos de ação
(como a rescisória) ou para incidentes processuais (como a impugnação ao valor da causa), mesmo que
tratem sobre direito do consumidor.
STJ. 2ª Seção. PET 9.892-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2015 (Info 556).

APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
Ato infracional
Quando uma criança ou adolescente pratica um fato previsto em lei como crime ou contravenção penal,
esta conduta é chamada de “ato infracional”.
Assim, juridicamente, não se deve dizer que a criança ou adolescente cometeu um crime ou contravenção
penal, mas sim ato infracional.
Criança: é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos.
Adolescente: é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade.
Quando uma criança ou adolescente pratica um ato infracional, não receberá uma pena (sanção penal),
considerando que não pratica crime nem contravenção. O que acontece então?
 Criança: receberá uma medida protetiva (art. 101 do ECA).
 Adolescente: receberá uma medida socioeducativa (art. 112 do ECA) e/ou medida protetiva (art. 101
do ECA).
Procedimento aplicável no caso de apuração de ato infracional
A apuração de ato infracional praticado por criança ou adolescente é regulada por alguns dispositivos do
ECA. No entanto, como o Estatuto não tratou de forma detalhada sobre o tema, o art. 152 determina que
sejam aplicadas subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.
No caso de apuração de ato infracional, aplica-se subsidiariamente o CPP ou o CPC?
Depende. Aplica-se:
 o CPP para o processo de conhecimento (representação, produção de provas, memoriais, sentença);
 o CPC para as regras do sistema recursal (art. 198 do ECA).
Resumindo:
1ª opção: normas do ECA.
Na falta de normas específicas:
 CPP: Para regular o processo de conhecimento.
 CPC: para regular o sistema recursal.

2) Se o ato infracional foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa:
www.dizerodireito.com.br
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Procedimento no caso de um adolescente praticar ato infracional
1) Se o adolescente foi apreendido em flagrante: deverá ser, desde logo, encaminhado à autoridade
policial competente (art. 172 do ECA).

68

Procedimento no caso de uma criança praticar ato infracional
1) Deverá ser encaminhada ao Conselho Tutelar (art. 136, I, do ECA).
2) É aconselhável que o Conselho Tutelar registre a ocorrência do ato infracional na Delegacia de Polícia,
sem a presença da criança.
3) O Conselho Tutelar poderá aplicar à criança as medidas protetivas previstas no art. 101, I a VII, do ECA.
Deve-se lembrar que as crianças não estão submetidas às medidas socioeducativas, ainda que tenham
praticado ato infracional.
4) Para a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 101, I a VII do ECA, o Conselho Tutelar não
precisa da intervenção do Poder Judiciário, que somente será necessária nas hipóteses de “inclusão em
programa de acolhimento familiar” (inciso VIII) e “colocação em família substituta” (inciso IX).

A autoridade policial deverá (art. 173):
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente (é como se fosse um auto de
prisão em flagrante);
II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.
3) Se o ato infracional foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa:
Regra: o adolescente será prontamente liberado, devendo, no entanto, o pai, a mãe ou outro
responsável pelo menor assinar um termo de compromisso e responsabilidade no qual fica
estabelecido que o adolescente irá se apresentar ao representante do Ministério Público, naquele
mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato (art. 174).
Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do
Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência (art. 176).
Exceção: mesmo o ato infracional tendo sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a
autoridade policial poderá decidir, com base na gravidade do ato infracional e em sua repercussão
social, que o adolescente deve ficar internado a fim de garantir:
a) a sua segurança pessoal; ou
b) a manutenção da ordem pública.
4) Caso o menor NÃO tenha sido liberado: o Delegado encaminhará, desde logo, o adolescente ao
representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de
ocorrência (art. 175).
Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade
de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas.
Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade
policial. À falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em
dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo
de 24 horas.
5) Peças de informação:
Na apuração de ato infracional, o procedimento de investigação feito na polícia com a colheita dos
depoimentos e juntada de outras provas não recebe a denominação de “inquérito policial”, sendo
chamado de “peças de informação”, que deverão ser encaminhadas pelo Delegado ao MP.

8) Remissão ministerial:
www.dizerodireito.com.br
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7) Providências adotadas pelo Promotor de Justiça (art. 180):
Após ouvir o menor, o representante do Ministério Público poderá:
I - promover o arquivamento dos autos;
II - conceder a remissão;
III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa.
Obs: além dessas três situações previstas no ECA, a doutrina afirma também que o MP poderá
determinar a realização de novas diligências investigatórias.
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6) Oitiva informal do menor pelo MP:
Como visto acima, o adolescente apontado como autor de ato infracional deverá ser ouvido pelo MP.
Assim, apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público procederá imediata e
informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.
Pode parecer estranho, inclusive gerando dúvidas nos candidatos quando aparece nas provas de
concurso, mas o art. 179 do ECA afirma que essa oitiva do adolescente, feita pelo MP, é informal. Por
isso, alguns autores defendem que não é necessário que esse ato seja reduzido a escrito, podendo o
Promotor de Justiça ouvir o menor sem registro formal.

Remissão, no ECA, é o ato de perdoar o ato praticado pelo adolescente e que irá gerar a exclusão, a
extinção ou a suspensão do processo, a depender da fase em que esteja.
A remissão não significa necessariamente que esteja se reconhecendo que o adolescente praticou
aquela conduta nem serve para efeito de antecedentes.
A remissão de que estamos tratando neste momento é a remissão concedida pelo Ministério Público
como forma de exclusão do processo, ou seja, para que este nem se inicie. Encontra-se prevista nos
arts. 126 e 127 do ECA:
Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante
do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às
circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente
e sua maior ou menor participação no ato infracional.
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária
importará na suspensão ou extinção do processo.
Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da
responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a
aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e
a internação.
Segundo decidiu o STJ, é possível cumular a remissão com a aplicação de medida socioeducativa que não
implique restrição à liberdade do adolescente infrator.
Em outras palavras, é possível a concessão de remissão cumulada com medida socioeducativa, desde que
não a semiliberdade e a internação.
STJ. 6ª Turma. HC 177.611-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 1º/3/2012.
Cumpre relembrar a existência de súmula sobre o tema:
Súmula 108-STJ: A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é
da competência exclusiva do juiz.
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10) Juiz designa audiência de apresentação:
Oferecida a representação, se o juiz entender que não é o caso de rejeição da peça, designará
audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção
da internação (art. 184 do ECA).
§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e
notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado.
§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao
adolescente.
§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e
apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação
dos pais ou responsável.
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9) Representação:
O art. 182 do ECA determina que, se o representante do Ministério Público não promover o
arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação ao juiz, propondo a instauração de
procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequada.
A “representação” de que trata o ECA é como se fosse a “denúncia” no processo penal.
A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato
infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária
instalada pela autoridade judiciária (§ 1º do art. 182).
A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (§ 2º do art. 182).

11) Audiência de apresentação
O art. 186 do ECA determina que, na audiência de apresentação, o juiz irá ouvir o adolescente, seus
pais ou responsável, “podendo solicitar opinião de profissional qualificado”.
A realização desse estudo (“opinião de profissional qualificado”) de que trata o art. 186 do ECA é
obrigatória?
NÃO. Segundo decidiu a 1ª Turma do STF, o referido estudo serve para auxiliar o juiz, especialmente
para avaliar a medida socioeducativa mais adequada, não sendo, contudo, obrigatório. Assim, não há
nulidade do processo por falta desse laudo técnico, uma vez que se trata de faculdade do magistrado,
podendo a decisão ser tomada com base em outros elementos constantes dos autos (STF. Primeira
Turma. HC 107473/MG, rel. Min. Rosa Weber, 11/12/2012).
12) Possibilidade de ser concedida remissão judicial
Segundo o § 1º do art. 186 do ECA, a autoridade judiciária, após ouvir o representante do Ministério
Público, poderá proferir decisão concedendo a remissão. Neste caso, trata-se da remissão judicial que
funciona como forma de suspensão ou extinção do processo.
A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do
procedimento, antes da sentença (art. 186 do ECA).
13) Instrução e debates
Não sendo o caso de se conceder a remissão, será realizada a instrução.
Depois da instrução haverá os debates entre Ministério Público e defesa.
14) Sentença
É possível a aplicação do princípio da insignificância para os atos infracionais.
STF. Segunda Turma. HC 112400/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 22/5/2012.

MEDIDAS PROTETIVAS
O juiz da infância e juventude tem o poder de determinar, de ofício, a realização de providências em
favor de criança ou adolescente em situação de risco (no caso concreto, matrícula em escola pública),
sem que isso signifique violação do princípio dispositivo.
STJ. 2ª Turma. RMS 36.949-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/3/2012.
O juiz da infância e juventude expediu ofício ao Município “X” requisitando que fossem providenciadas
vagas em escola pública em favor de certos menores que estariam sob medida de proteção.
As medidas de proteção são aplicáveis a crianças ou adolescentes em situação de risco, ou seja, quando
seus direitos estiverem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
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O Município insurgiu-se contra o ofício expedido pelo Juiz, alegando que somente seria obrigado a cumprir
qualquer mandamento do juízo se a referida determinação fosse derivada de um processo judicial. Alegou
que em nenhum momento houve a propositura de ação judicial, de modo que a ordem exarada teria sido
tomada sem que houvesse ocorrido o ajuizamento da ação judicial cabível, seja pelos menores, seja pelo
Ministério Público.
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As medidas de proteção estão previstas no art. 101 do ECA.

A polêmica que chegou ao STJ, portanto, foi a seguinte: pode o juiz da infância e da juventude requisitar, de
ofício, providências ao Município para atender interesses de crianças e adolescentes mesmo sem processo
judicial em curso?
SIM. Com base no art. 153 do ECA:
Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra
lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido
o Ministério Público.
Desse modo, com base neste dispositivo, cabe ao magistrado adotar a iniciativa para investigar os fatos e
ordenar de ofício as providências necessárias. Neste ponto, o ECA conferiu ao juiz um papel mais ativo, não
dependendo de provocação do MP ou dos menores.
O Ministro Relator afirmou ainda que a doutrina especializada é pacífica no sentido de que o juízo da
infância pode agir de ofício para demandar providências em prol dos direitos de crianças e de adolescentes.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Quais são as medidas socioeducativas que implicam privação de liberdade
 Semiliberdade;
 Internação.
Semiliberdade (art. 120 do ECA)
Pelo regime da semiliberdade, o adolescente realiza atividades externas durante o dia, sob supervisão de
equipe multidisciplinar, e fica recolhido à noite.
O regime de semiliberdade pode ser determinado como medida inicial imposta pelo juiz ao adolescente
infrator, ou como forma de transição para o meio aberto (uma espécie de “progressão”).
Internação (arts. 121 e 122 do ECA)
Por esse regime, o adolescente fica recolhido na unidade de internação.
A internação constitui medida privativa da liberdade e se sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Pode ser permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo
expressa determinação judicial em contrário.
A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão
fundamentada, no máximo a cada seis meses.
Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.
Se o interno completar 21 anos, deverá ser obrigatoriamente liberado, encerrando o regime de internação.
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Observa-se com frequência, na prática, diversas sentenças que aplicam a medida de internação ao
adolescente pela prática de tráfico de drogas, valendo-se como único argumento o de que tal ato
infracional é muito grave e possui natureza hedionda. O STJ não concorda com este entendimento e tem
decidido, reiteradamente, que não é admitida a internação com base unicamente na alegação da gravidade
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Para o STJ, o juiz somente pode aplicar a medida de internação ao adolescente infrator nas hipóteses
taxativamente previstas no art. 122 do ECA, pois a segregação do adolescente é medida de exceção,
devendo ser aplicada e mantida somente quando evidenciada sua necessidade, em observância ao espírito
do Estatuto, que visa à reintegração do menor à sociedade (HC 213778):
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

abstrata ou na natureza hedionda do ato infracional perpetrado. O tema revelou-se tão frequente que a
Corte decidiu editar a Súmula 492 expondo esta conclusão:
Súmula 492-STJ: O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à
imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.
Logo, o adolescente que pratica tráfico de drogas pode até receber a medida de internação, no entanto,
para que isso ocorra, o juiz deverá vislumbrar, no caso concreto, e fundamentar sua decisão em alguma das
hipóteses do art. 122 do ECA.
Impossibilidade de privação da liberdade em caso da prática de ato infracional equiparado ao art. 28 da LD
O STF entendeu que não é possível aplicar nenhuma medida socioeducativa que prive a liberdade do
adolescente (internação ou semiliberdade) caso ele tenha praticado um ato infracional análogo ao delito
do art. 28 da Lei de Drogas. Isso porque o art. 28 da Lei 11.343/2006 não prevê a possibilidade de penas
privativas de liberdade caso um adulto cometa esse crime. Ora, se nem mesmo a pessoa maior de idade
poderá ser presa por conta da prática do art. 28 da LD, com maior razão não se pode impor a restrição da
liberdade para o adolescente que incidir nessa conduta.
STF. 1ª Turma. HC 119160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 9/4/2014 (Info 742).
Atos infracionais cometidos antes do início do cumprimento e medida de internação
O adolescente que cumpria medida de internação e foi transferido para medida menos rigorosa não
pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução, ainda que
cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpre medida socioeducativa.
STJ. 5ª Turma. HC 274.565-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/5/2015 (Info 562).
Súmula 265-STJ: É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida
socioeducativa.
Internação compulsória para pessoa que já cumpriu medida socioeducativa
É possível determinar, no âmbito de ação de interdição, a internação compulsória de quem tenha
acabado de cumprir medida socioeducativa de internação, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos para a aplicação da medida mediante laudo médico circunstanciado, diante da efetiva
demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
STJ. 3ª Turma. HC 135.271-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17/12/2013 (Info 533).
STJ. 4ª Turma. HC 169.172-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2013 (Info 533).
Súmula 338-STJ: A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas.
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Direito à convivência familiar
O ECA prevê que é direito fundamental da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua
família (art. 19). Como garantir esse direito se o pai ou a mãe do menor estiver preso?
A Lei 12.962/2014 determinou que a pessoa que ficar responsável pela criança ou adolescente deverá,
periodicamente, levar esse menor para visitar a mãe ou o pai na unidade prisional ou outro centro de
internação.
Art. 19 (...)
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LEI 12.962/2014
A Lei n. 12.962/2014 altera o ECA, trazendo regras para facilitar a convivência da criança e do adolescente
com seu pai ou mãe que esteja preso.

§ 4º Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por
meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional,
pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. (Incluído pela Lei nº 12.962/2014)
Condenação criminal e perda do poder familiar
Se o pai/mãe do menor for condenado(a), ele(a) perderá, obrigatoriamente, o poder familiar?
NÃO.
 Regra: a condenação criminal do pai ou da mãe NÃO implicará a destituição do poder familiar.
 Exceção: haverá perda do poder familiar se a condenação foi por crime doloso, sujeito à pena de
reclusão, praticado contra o próprio filho ou filha.
Art. 23 (...)
§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na
hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha.
(Incluído pela Lei nº 12.962/2014)
Ação de perda ou suspensão do poder familiar
A perda ou suspensão do poder familiar ocorre mediante ação proposta pelo Ministério Público ou por
alguma pessoa que tenha legítimo interesse (ex: um avô) contra um ou ambos genitores do menor.
As ações de perda ou suspensão do poder familiar são regidas por regras processuais previstas no ECA
(arts. 155-163). Subsidiariamente, aplicam-se as normas do CPC (art. 152).
A competência para julgar essa ação será da:
• Vara da Infância e Juventude: se o menor estiver em situação de risco (art. 148, parágrafo único do ECA); ou
• Vara de Família: se não houver situação de risco.
Suspensão liminar do poder familiar
Se houver motivo grave, após ouvir o Ministério Público, o juiz poderá decretar a suspensão liminar do
poder familiar até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa
idônea, mediante termo de responsabilidade (art. 157).
Citação do requerido
O requerido (pai e/ou mãe) será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as
provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos (art. 158).
Forma de citação do requerido
A citação do requerido deverá ser pessoal (via postal ou por meio de Oficial de Justiça).
Somente será permitida a citação por edital se foram tentados todos os meios para a citação pessoal e,
mesmo assim, não houver sido possível a localização do requerido. Ex: enviou-se uma carta para o
endereço e a correspondência voltou; após isso, o juiz determinou que o oficial de Justiça fosse até o local,
mas chegando lá o meirinho constatou que o réu se mudou.
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Como é a citação do requerido se ele estiver preso?
Obrigatoriamente, a citação deverá ser PESSOAL. Aqui a Lei foi clara e peremptória. Portanto, deve-se
entender que é nula a citação que não for pessoal na hipótese em que o requerido (pai ou mãe) estiver
preso. Não há qualquer motivo justificado para que bo Estado-juiz não faça a citação pessoal de alguém
que está sob a sua custódia, em local certo e determinado.
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Art. 158 (...)
§ 1º A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização. (Incluído pela Lei nº
12.962/2014)

Art. 158 (...)
§ 2º O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. (Incluído pela Lei nº 12.962/2014)
Defesa técnica
O requerido, obrigatoriamente, deverá ser assistido no processo por um advogado ou Defensor Público
(defesa técnica).
Caso ele não tenha possibilidade de pagar um advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família,
poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado defensor dativo (art. 159) ou, então, mais corretamente, o
juiz deverá remeter os autos à Defensoria Pública para que esta lhe preste assistência jurídica.
E se o requerido estiver preso?
Na hipótese de o requerido estar preso, o Oficial de Justiça, no momento em que for intimá-lo, deverá
perguntar se ele deseja que o juiz nomeie um defensor para atuar no processo em seu favor. Trata-se de
inovação correta da Lei n. 12.962/2014, considerando que a pessoa presa tem muito mais dificuldades de
conseguir buscar auxílio de um profissional para realizar a sua defesa.
Art. 158 (...)
Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da
citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor. (Incluído pela Lei nº 12.962/2014)
Oitiva dos pais da criança/adolescente
Em um processo de perda ou suspensão do poder familiar é obrigatória a oitiva dos pais do menor sempre
que esses forem identificados e estiverem em local conhecido (§ 4º do art. 161).
Se o pai ou mãe estiverem presos, mesmo assim será obrigatória a sua oitiva?
SIM. A Lei n. 12.962/2014 determinou expressamente que, se o pai ou a mãe estiverem privados de
liberdade, o juiz deverá requisitar sua apresentação para que sejam ouvidos no processo.
Art. 161 (...)
§ 5º Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação
para a oitiva. (Incluído pela Lei nº 12.962/2014)
LEI 12.955/2014
Nos processos de adoção, deverá ser dada prioridade de tramitação aos casos em que o adotando for
criança ou adolescente com DEFICIÊNCIA ou com DOENÇA CRÔNICA.
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Quem deverá respeitar esse direito?
• os pais
• os integrantes da família ampliada (exs: padrasto, madrasta);
• os responsáveis (ex: tutor);
• os agentes públicos executores de medidas socioeducativas (ex: funcionários dos centros de internação);

75

LEI 13.010/2014
Alterou o ECA e estabeleceu que as crianças e os adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados
sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
A Lei 13.010/2014 prevê que as crianças e os adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados
sem o uso de:
• castigo físico ou
• de tratamento cruel ou degradante.

• qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los (exs: babás, professores).
O que é considerado “castigo físico” para os fins desta Lei?
Castigo físico é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física que cause na
criança ou adolescente:
a) sofrimento físico ou
b) lesão.
O que é considerado “tratamento cruel ou degradante” para os fins desta Lei?
Tratamento cruel ou degradante é aquele que:
a) humilha,
b) ameaça gravemente ou
c) ridiculariza a criança ou o adolescente.
O que acontece com quem utilizar de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de
educação contra a criança ou adolescente?
Os infratores estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão
aplicadas de acordo com a gravidade do caso:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
V - advertência.
As medidas acima previstas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.
LEI Nº 13.046/2014
A Lei 13.046/2014 determina que as...
1) Entidades (públicas ou privadas) que trabalhem com cultura, lazer, esportes e outros produtos e serviços
voltados para crianças e adolescentes (ex: um parque de diversões infantis); e as
2) Entidades (públicas ou privadas) que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em
caráter temporário (são as chamadas entidades de atendimento de que trata o art. 90 do ECA)
... deverão ter, em seus quadros, pessoas ou profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho
Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos.

O simples fato de um maior de idade ter se utilizado da participação de um menor de 18 anos na prática de
infração penal já é suficiente para que haja a consumação do crime de corrupção de menores (previsto
inicialmente no art. 1º da revogada Lei n. 2.252/1954 e atualmente tipificado no art. 244-B do ECA).
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O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública a fim de obter compensação por
dano moral difuso decorrente da submissão de adolescentes a tratamento desumano e vexatório levado
a efeito durante rebeliões ocorridas em unidade de internação.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.368.769-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/8/2013.
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Conforme autoriza o art. 149 do ECA, o juiz pode disciplinar, por portaria, a entrada e permanência de
criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis em estádios, bailes, boates, teatros
etc. No entanto, essa portaria deverá ser fundamentada, caso a caso, sendo vedada que ela tenha
determinações de caráter geral (§ 2º do art. 149).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.292.143-SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/6/2012.

Assim, para a configuração do delito não se exige prova de que o menor tenha sido efetivamente
corrompido. Isso porque o delito de corrupção de menores é considerado formal.
STJ. 6ª Turma. HC 159.620-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 12/3/2013.
ADOÇÃO
Adoção conjunta feita por dois irmãos
Pelo texto do ECA, a adoção conjunta somente pode ocorrer caso os adotantes sejam casados ou vivam
em união estável. No entanto, a 3ª Turma do STJ relativizou essa regra do ECA e permitiu a adoção por
parte de duas pessoas que não eram casadas nem viviam em união estável. Na verdade, eram dois
irmãos (um homem e uma mulher) que criavam um menor há alguns anos e, com ele, desenvolveram
relações de afeto.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.217.415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012.
Conceito de adoção
Adoção é um ato jurídico em sentido estrito, que depende sempre de uma decisão judicial constitutiva, por
meio do qual se cria um vínculo jurídico irrevogável de pai e filho(a) ou de mãe e filho(a) e cujos efeitos são
exatamente os mesmos decorrentes de uma filiação biológica.
Regime jurídico
A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pelo ECA.
A adoção de pessoas maiores de 18 anos também acaba observando as regras trazidas pelo ECA,
considerando que, atualmente, o Código Civil quase nada disciplina sobre o tema.
Capacidade para adotar
Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil.
O adotante há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do que o adotando. Ex: se o adotando tiver 4 anos, o
adotante deverá ter, no mínimo, 20 anos.
O que é adoção unilateral?
É aquela realizada por uma só pessoa. Nesse caso, o adotante deve ter mais de 18 anos.
O que é adoção bilateral (conjunta)?
É aquela realizada por duas pessoas conjuntamente. Ex: um casal, que não pode ter filhos biológicos,
decide adotar uma criança.
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Segundo o texto do ECA: NÃO
Segundo a literalidade do ECA, a adoção conjunta somente pode ocorrer caso os adotantes sejam casados
ou vivam em união estável (§ 2º do art. 42). Excepcionalmente, a Lei permite que adotem se já estiverem
separados, mas desde que o estágio de convivência com o menor tenha começado durante o
relacionamento amoroso (§ 4º do art. 42).
Art. 42 (...) § 2º Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.
§ 4º Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente,
contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha
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Dois irmãos podem adotar um menor?
Exemplo hipotético: Júlia (25 anos) e Pedro (30 anos) são irmãos e, por serem solteiros, ainda moram
juntos. Júlia e Pedro criam, há alguns anos, um menor que encontraram na porta de sua casa. Júlia e Pedro
podem adotar esse menor?

sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de
afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da
concessão.
Segundo entendeu o STJ: SIM
O conceito de núcleo familiar estável não pode ficar restrito às fórmulas clássicas de família, devendo ser
ampliado para abarcar a noção plena de família, apreendida nas suas bases sociológicas.
O simples fato de os adotantes serem casados ou companheiros, apenas gera a presunção de que exista um
núcleo familiar estável, o que nem sempre se verifica na prática.
Desse modo, o que importa realmente para definir se há um núcleo familiar estável que possa receber o menor
são os elementos subjetivos, que podem ou não existir, independentemente do estado civil das partes.
Nesse sentido, a chamada família anaparental (ou seja, sem a presença de um ascendente), quando
constatado os vínculos subjetivos que remetem à família, merece o reconhecimento e igual status daqueles
grupos familiares descritos no art. 42, §2º, do ECA.
Em suma, o STJ relativizou a proibição contida no § 2º do art. 42 e permitiu a adoção por parte de duas
pessoas que não eram casadas nem viviam em união estável. Na verdade, eram dois irmãos (um homem e
uma mulher) que criavam um menor há alguns anos e, com ele, desenvolveram relações de afeto.
Adoção post mortem mesmo que o adotante não tenha iniciado o procedimento formal enquanto vivo
Pelo texto do ECA, a adoção post mortem (após a morte do adotante) somente poderá ocorrer se o
adotante, em vida, manifestou inequivocamente a vontade de adotar e iniciou o procedimento de
adoção, vindo a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.
Se o adotante, ainda em vida, manifestou inequivocamente a vontade de adotar o menor, poderá
ocorrer a adoção post mortem mesmo que não tenha iniciado o procedimento de adoção quando vivo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.217.415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012.
Adoção póstuma ou nuncupativa
Adoção póstuma (ou adoção nuncupativa) é aquela que se aperfeiçoa mesmo tendo o adotante já falecido.
Essa possibilidade é trazida pelo art. 42, § 6º, do ECA:
§ 6º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a
falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.
Requisitos para que ocorra a adoção póstuma segundo o texto do ECA:
a) O adotante, ainda em vida, manifesta inequivocamente a vontade de adotar aquele menor;
b) O adotante, ainda em vida, dá início ao procedimento judicial de adoção;
c) Após iniciar formalmente o procedimento e antes de ele chegar ao fim, o adotante morre. Nesse caso,
o procedimento poderá continuar e a adoção ser concretizada mesmo o adotante já tendo morrido.
Requisitos para que ocorra a adoção póstuma segundo a jurisprudência do STJ:
Se o adotante, ainda em vida, manifestou inequivocamente a vontade de adotar o menor, poderá ocorrer a
adoção post mortem, mesmo que não tenha iniciado o procedimento de adoção quando vivo.

No julgado deste informativo, o STJ reafirma esse entendimento.
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Nesse caso, a jurisprudência permite que o procedimento de adoção seja iniciado mesmo após a morte do
adotante, ou seja, não é necessário que o adotante tenha começado o procedimento antes de morrer.
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O que pode ser considerado como manifestação inequívoca da vontade de adotar?
a) O adotante trata o menor como se fosse seu filho;
b) Há um conhecimento público dessa condição, ou seja, a comunidade sabe que o adotante considera o
menor como se fosse seu filho.

A Min. Nancy Andrighi explica que o pedido de adoção antes da morte do adotante é dispensável se, em
vida, ficou inequivocamente demonstrada a intenção de adotar:
“Vigem aqui, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que
comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento público
dessa condição.
O pedido judicial de adoção, antes do óbito, apenas selaria com o manto da certeza, qualquer debate que
porventura pudesse existir em relação à vontade do adotante. Sua ausência, porém, não impede o
reconhecimento, no plano substancial, do desejo de adotar, mas apenas remete para uma perquirição
quanto à efetiva intenção do possível adotante em relação ao recorrido/adotado.”
ADOÇÃO HOMOAFETIVA
É possível a adoção de uma criança por casal homoafetivo. É possível também a adoção unilateral do
filho biológico da companheira homoafetiva. Ex: João é filho biológico de Maria. A criança foi fruto de
uma inseminação artificial heteróloga com doador desconhecido. Maria mantém união estável
homoafetiva com Andrea, que deseja adotar o menor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.281.093-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/12/2012.
Adoção homoafetiva
É possível a adoção de uma criança por casal homoafetivo (dois homens ou duas mulheres)?
SIM. O STF já decidiu que a união homoafetiva possui os mesmos direitos da união heteroafetiva e está
incluída no conceito de família (ADI 4277, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011).
Assim, é plenamente possível a adoção realizada por um casal homoafetivo, nos mesmos moldes do que
ocorre com casais heteroafetivos.
Melhor interesse da criança
A adoção (seja ela feita por homossexuais ou heterossexuais) somente será deferida quando atender ao
melhor interesse da criança, nos termos do art. 43 do ECA:
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em
motivos legítimos.
O juiz pode negar o pedido sob a alegação genérica de que adoção por casais homoafetivos pode gerar
problemas psicológicos na criança?
NÃO. Este argumento genérico não é acolhido pelos Tribunais Superiores porque “os diversos e respeitados
estudos especializados sobre o tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na Universidade de
Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia Americana de Pediatria), não indicam qualquer
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do
vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores”
(REsp 889.852/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/04/2010).
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CADASTRO DE ADOTANTES
A observância do cadastro de adotantes, ou seja, a preferência das pessoas cronologicamente
cadastradas para adotar determinada criança, não é absoluta. A regra comporta exceções determinadas
pelo princípio do melhor interesse da criança, base de todo o sistema de proteção. Tal hipótese
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Adoção unilateral homoafetiva
É possível a adoção unilateral do filho biológico da companheira homoafetiva? Ex: João é filho biológico de
Maria. A criança foi fruto de uma inseminação artificial heteróloga com doador desconhecido. Maria
mantém união estável homoafetiva com Andrea, que deseja adotar o menor. É possível?
SIM, considerando que, se esta possibilidade é prevista para os casais heteroafetivos, também deve ser
estendida aos homoafetivos. Se determinada situação é possível à faixa heterossexual da população
brasileira, também o é à fração homossexual, assexual ou transexual (REsp 1.281.093-SP).

configura-se, por exemplo, quando já formado forte vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à
adoção, ainda que no decorrer do processo judicial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.347.228-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 6/11/2012.
Cadastro de adotantes (art. 50 do ECA)
O art. 50 do ECA prevê que o indivíduo interessado em adotar deverá procurar a Vara (ou Juizado) da
Infância e Juventude e passar por um período de preparação psicossocial e jurídica. Após isso, será ouvido o
Ministério Público e, caso o interessado satisfaça os requisitos legais e não haja nenhum impedimento, ele
será habilitado e incluído no cadastro de adotantes.
A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro com as pessoas
interessadas na adoção.
Vale ressaltar que a alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão
fiscalizadas pelo Ministério Público (custo legis).
Segundo arguta lição do Min. Sidnei Beneti,
“O referido Cadastro de adotantes visa à observância do interesse do menor, concedendo vantagens ao
procedimento legal da adoção e avaliando previamente os pretensos adotantes por uma comissão técnica
multidisciplinar, o que minimiza consideravelmente a possibilidade de eventual tráfico de crianças ou
mesmo a adoção por intermédio de influências escusas, bem como propicia a igualdade de condições
àqueles que pretendem adotar.” (REsp 1.347.228-SC, julgado em 6/11/2012)
Justamente por isso, em regra, toda e qualquer adoção deverá observar rigorosamente a ordem de
preferência do cadastro de adotantes. Vale transcrever o art. 197-E do ECA:
Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei,
sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a
disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis.
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E se o caso concreto envolver uma situação não abarcada pelo § 13 do art. 50 do ECA? O que acontece, por
exemplo, se um casal ingressa com o pedido de adoção de uma criança por eles criada desde o nascimento, mas
este casal, que não é parente do menor, não se encontra inscrito no cadastro de adotantes? A adoção deverá ser
negada por esse motivo? Essa criança deverá ser adotada pelo primeiro casal da “fila” do cadastro?
Mesmo não se enquadrando nas hipóteses do § 13 do art. 50 acima transcrito, o STJ, com extremo acerto e
sensibilidade, já decidiu que a observância de tal cadastro, ou seja, a preferência das pessoas
cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança, não é absoluta.
Assim, no exemplo dado, a regra legal deve ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da
criança, base de todo o sistema de proteção ao menor. No caso em estudo, restou configurado o vínculo
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Exceções legais ao cadastro de adotantes
O § 13 do art. 50 do ECA traz três hipóteses nas quais poderá ser deferida a adoção mesmo sem que o
interessado esteja incluído no cadastro de adotantes:
§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado
previamente nos termos desta Lei quando:
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e
afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou
adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e
afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237
ou 238 desta Lei.
§ 14. Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do
procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta Lei.

afetivo entre a criança e o casal pretendente à adoção, o que justifica seja excepcionada a exigência da
ordem do cadastro.
A adoção de pessoa maior de idade não precisa do consentimento de seu pai biológico
Imagine que André foi abandonado, ainda criança, pelo seu pai biológico (João), tendo sido criado por
Bento, quem considera seu verdadeiro pai.
Quando André atinge a maioridade, Bento ajuíza ação para adotar o rapaz.
João (pai biológico) apresenta contestação, não concordando com a adoção, e invocando o caput do art. 45
do ECA: “A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.”
O simples fato de o pai biológico não concordar com a adoção de seu filho maior de 18 anos é motivo
suficiente para impedir que ela aconteça? Aplica-se ao caso o caput do art. 45 do ECA?
NÃO. Estabelecida uma relação jurídica paterno-filial (vínculo afetivo) entre o adotante e o adotando, a
adoção de pessoa maior não pode ser refutada pelo pai biológico que abandonou o filho, a menos que ele
apresente uma justa causa. A adoção de pessoas maiores de 18 anos é regida pelo ECA. No entanto, no
caso, não se aplica a exigência do caput do art. 45 do ECA porque o § 1º do mesmo artigo afirma que esse
consentimento do pai é dispensado caso ele tenha sido destituído do poder familiar. O poder familiar
termina quando o filho atinge a maioridade. Logo, sendo André maior que 18 anos, João não mais tem
poder familiar sobre ele, não sendo necessário seu consentimento para a adoção.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.444.747-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/3/2015 (Info 558).
Súmula 383-STJ: A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em
princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

DIREITO DO CONSUMIDOR
Conceito de consumidor e teoria finalista aprofundada
Em regra, somente pode ser considerado consumidor, para fins de aplicação do CDC, o destinatário fático
e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
Com isso, em regra, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como
aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto,
o preço final) de um novo bem ou serviço.
Embora consagre o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência do
STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor desse critério para
admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e sociedades empresárias em que,
mesmo a sociedade empresária utilizando os bens ou serviços para suas atividades econômicas, fique
evidenciado que ela apresenta vulnerabilidade frente ao fornecedor. Diz-se que isso é a teoria finalista
mitigada, abrandada ou aprofundada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.195.642-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2012 (Info 510 STJ).
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É possível aplicar o CDC à relação entre proprietário de imóvel e a imobiliária contratada por ele para
administrar o bem. Em outras palavras, a pessoa que contrata uma empresa administradora de imóveis
pode ser considerada consumidora.
STJ. 3ª Turma. REsp 509.304-PR, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, julgado em 16/5/2013.
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Aplicação do CDC a aquisição de avião por empresa administradora de imóveis
Há relação de consumo entre a sociedade empresária vendedora de aviões e a sociedade empresária
administradora de imóveis que tenha adquirido avião com o objetivo de facilitar o deslocamento de
sócios e funcionários. Aplica-se a teoria finalista mitigada.
STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1.321.083-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 9/9/2014 (Info 548).

Se houver descredenciamento de médicos ou hospitais, a operadora de plano de saúde tem o dever de
informar esse fato individualmente a cada um dos associados.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.144.840-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2012 (Info 493 STJ).
O plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos causados aos associados pela sua rede
credenciada de médicos e hospitais. Assim, no caso de erro médico cometido por profissional
credenciado, a operadora responderá, solidariamente, com o médico, pelos danos causados ao paciente.
O plano de saúde possui responsabilidade objetiva perante o consumidor, podendo, em ação regressiva,
averiguar a culpa do médico ou do hospital.
STJ. 4ª Turma. REsp 866.371-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/3/2012.
Cobertura de home care por plano de saúde
João é cliente de um plano de saúde. Após ficar doente, ele foi internado no hospital, onde permaneceu
por algumas semanas. Até então, o plano de saúde estava pagando todas as despesas. O médico que
acompanhava seu estado de saúde viu que seu quadro clínico melhorou e recomendou que ele fosse
para casa, mas lá ficasse realizando tratamento domiciliar (home care) até que tivesse alta completa.
Ocorre que o plano de saúde não aceitou, afirmando que o serviço de home care não está no rol de
cobertura previsto no contrato firmado com João. Segundo a operadora, apenas o tratamento hospitalar
está incluído.
O plano de saúde pode ser obrigado a custear o tratamento domiciliar (home care) mesmo que isso não
conste expressamente do rol de serviços previsto no contrato?
SIM. No caso em que o serviço de home care (tratamento domiciliar) não conste expressamente do rol de
coberturas previsto no contrato de plano de saúde, a operadora ainda assim será obrigada a custeá-lo em
substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que respeitados os seguintes requisitos:
1) tenha havido indicação desse tratamento pelo médico assistente;
2) o paciente concorde com o tratamento domiciliar;
3) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (exemplo em que
haveria um desequilíbrio: nos casos em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa
diária em hospital).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564).
É abusiva a cláusula do contrato de seguro-saúde (plano de saúde) que estabeleça limite de valor para o
custeio de despesas com tratamento clínico, cirúrgico e de internação hospitalar.
STJ. 4ª Turma. REsp 735.750-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/2/2012 (Info 492 STJ).
Plano de saúde não pode negar o custeio de cirurgia de gastroplastia (indicada para tratamento de
obesidade mórbida)
Assim, é abusiva a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas de intervenção cirúrgica de
gastroplastia, necessária à garantia da sobrevivência do segurado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.249.701-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/12/2012 (Info 511 STJ).
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ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA-MANDATO
Nos contratos de cartão de crédito, é abusiva a previsão de cláusula-mandato que permita à operadora
emitir título cambial contra o usuário do cartão.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.084.640-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23/9/2015 (Info 570).
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É vedado o envio de cartão de crédito, ainda que bloqueado, à residência do consumidor sem prévia e
expressa solicitação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.199.117-SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2012 (Info 511 STJ).

Dano moral decorrente de carro 0km que apresentou inúmeros problemas
É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à
concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.443.268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014 (Info 544).

FORNECEDOR
RESPONDE?
SIM

Cliente roubado no interior da
agência bancária.

SIM

Cliente roubado na rua, após
sacar dinheiro na agência.

NÃO

Cliente
roubado
no
estacionamento do banco.

SIM

Roubo
ocorrido
no
estacionamento privado que é
oferecido pelo banco aos seus
clientes e administrado por
uma empresa privada.
Cliente, após sacar dinheiro na
agência, é roubado à mão
armada
em
um
estacionamento privado que
fica ao lado, mas que não tem
qualquer relação com o banco.
Passageiro roubado no interior
do transporte coletivo (exs:
ônibus, trem etc.).

SIM

NÃO

NÃO

Cliente roubado no posto de
gasolina enquanto abastecia
seu veículo.

NÃO

Roubo ocorrido em veículo sob
a guarda de vallet parking que
fica localizado em via pública.

NÃO

Furto ocorrido em veículo sob a
guarda de vallet parking que
fica localizado em via pública.
Furto ou roubo ocorrido em
veículo sob a guarda de vallet
parking localizado dentro do
shopping center.

SIM

SIM

O roubo ou furto praticado contra instituição financeira e que atinge o
cofre locado ao cliente constitui risco assumido pelo banco, sendo algo
próprio da atividade empresarial, configurando, assim, hipótese de fortuito
interno, que não exclui o dever de indenizar (REsp 1250997/SP, DJe
14/02/2013).
Há responsabilidade objetiva do banco em razão do risco inerente à
atividade bancária (art. 927, p. ún., CC e art. 14, CDC) (REsp 1.093.617-PE,
DJe 23/03/2009).
Se o roubo ocorre em via pública, é do Estado (e não do banco), o dever de
garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos
(REsp 1.284.962-MG, DJe 04/02/2013).
O estacionamento pode ser considerado como uma extensão da própria
agência (REsp 1.045.775-ES, DJe 04/08/2009).
Tanto o banco como a empresa de estacionamento tem responsabilidade civil,
considerando que, ao oferecerem tal serviço especificamente aos clientes do
banco, assumiram o dever de segurança em relação ao público em geral (Lei
7.102/1983), dever este que não pode ser afastado por fato doloso de terceiro.
Logo, não se admite a alegação de caso fortuito ou força maior já que a
ocorrência de tais eventos são previsíveis na atividade bancária (AgRg nos EDcl
no REsp 844186/RS, DJe 29/06/2012).
Não haverá responsabilidade civil nem do banco nem da empresa privada
de estacionamento.
A empresa de estacionamento se responsabiliza apenas pela guarda do veículo,
não sendo razoável lhe impor o dever de garantir a segurança e integridade
física do usuário e a proteção dos bens portados por ele (REsp 1.232.795-SP, DJe
10/04/2013).
Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora
o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido
no interior do coletivo (AgRg no Ag 1389181/SP, DJe 29/06/2012).
Tratando-se de postos de combustíveis, a ocorrência de roubo praticado
contra clientes não pode ser enquadrado, em regra, como um evento que
esteja no rol de responsabilidades do empresário para com os clientes,
sendo essa situação um exemplo de caso fortuito externo, ensejando-se,
por conseguinte, a exclusão da responsabilidade (REsp 1243970/SE, DJe
10/05/2012).
No serviço de manobrista em via pública não existe exploração de
estacionamento cercado com grades, mas simples comodidade posta à
disposição do cliente. Logo, as exigências de garantia da segurança física e
patrimonial do consumidor são menos contundentes do que aquelas
atinentes aos estacionamentos de shopping centers e hipermercados (REsp
1.321.739-SP, DJe 10/09/2013).
Nas hipóteses de furto, em que não há violência, permanece a
responsabilidade, pois o serviço prestado mostra-se defeituoso, por não
apresentar a segurança legitimamente esperada pelo consumidor.
A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade
civil nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do
consumidor é inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial.
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Furto ou roubo no cofre do
banco que estava locado para
guardar bens de cliente.

EXPLICAÇÃO

Página

SITUAÇÃO

Tentativa de roubo ocorrida na
cancela do estacionamento do
shopping center.

SIM

A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade civil
nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do consumidor é
inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial (REsp
1269691/PB, DJe 05/03/2014).

Súmula 297-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Súmula 479-STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Súmula 381-STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas.
Súmula 321-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de
previdência privada e seus participantes.
Súmula 469-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
A legislação permite que o contrato estipule prazo de carência nos contratos de planos de saúde e de
seguros privados de saúde. No entanto, mesmo havendo carência, as operadoras são obrigadas a
oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o
contrato (art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/98).
STJ. 4ª Turma. REsp 962.980-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/3/2012 (Info 493 STJ).
O banco pode ser condenado a pagar reparação por dano moral coletivo, em ação civil pública, pelo fato
de oferecer, em sua agência, atendimento inadequado aos consumidores idosos, deficientes físicos e
com dificuldade de locomoção.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.221.756-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/2/2012 (Info 490 STJ).
A instituição financeira não pode ser responsabilizada por assalto sofrido por sua correntista em via
pública, isto é, fora das dependências de sua agência bancária, após a retirada, na agência, de valores em
espécie, sem que tenha havido qualquer falha determinante para a ocorrência do sinistro no sistema de
segurança da instituição.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.284.962-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2012 (Info 512 STJ).

Súmula 479-STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
www.dizerodireito.com.br
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A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, VIII, do CDC é REGRA DE INSTRUÇÃO, devendo a
decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de
oportunidade para manifestar-se nos autos.
STJ. 2ª Seção. EREsp 422.778-SP, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ),
julgados em 29/2/2012 (Info 492 STJ).
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RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE FRANQUEADORA EM FACE DE CONSUMIDOR
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).

STJ. 2ª Seção, DJe 1/8/2012.
Qual é o prazo prescricional para que moradores de casas atingidas por queda de avião ajuízem ação de
indenização contra a companhia aérea? 5 anos (art. 27 do CDC).
Os moradores, embora não tenham utilizado o serviço da companhia aérea como destinatários finais,
equiparam-se a consumidores pelo simples fato de serem vítimas do evento. São conhecidos como
bystanders (art. 17 do CDC). Não se aplica o prazo prescricional do Código Brasileiro de Aeronáutica
quando a relação jurídica envolvida for de consumo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.202.013-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2013.
Súmula 477-STJ: A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter
esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.
Responsabilidade civil do médico em caso de cirurgia plástica
I – A obrigação nas cirurgias meramente estéticas é de resultado, comprometendo-se o médico com o
efeito embelezador prometido.
II – Embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva, com
inversão do ônus da prova (responsabilidade com culpa presumida) (não é responsabilidade objetiva).
III – O caso fortuito e a força maior, apesar de não estarem expressamente previstos no CDC, podem ser
invocados como causas excludentes de responsabilidade.
STJ. 4ª Turma. REsp 985.888-SP, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/2/2012 (Info 491 STJ).
Responsabilidade da ECT por roubo ocorrido no interior de banco postal
A ECT é responsável pelos danos sofridos por consumidor que foi assaltado no interior de agência dos
Correios na qual é fornecido o serviço de banco postal.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.183.121-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/2/2015 (Info 559).
Dever de utilização do sistema Braille por instituições financeiras
As instituições financeiras devem confeccionar em Braille os contratos de adesão que são assinados para
contratação de seus serviços a fim de que os clientes com deficiência visual possam ter conhecimento,
por meio próprio, das cláusulas contratuais ali contidas.
Os bancos devem também enviar os extratos mensais impressos em linguagem Braille para os clientes
com deficiência visual.
Além disso, tais instituições devem desenvolver cartilha para seus empregados com normas de conduta
para atendimentos ao deficiente visual.
A relutância da instituição financeira em utilizar o método Braille nos contratos bancários de adesão firmados
com pessoas portadoras de deficiência visual representa tratamento manifestamente discriminatório e tem o
condão de afrontar a dignidade deste grupo de pessoas gerando danos morais coletivos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.315.822-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/3/2015 (Info 559).
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É abusiva a cláusula que preveja a perda integral dos valores pagos em caso de desistência de pacote turístico
É abusiva a cláusula penal de contrato de pacote turístico que estabeleça, para a hipótese de desistência
do consumidor, a perda integral dos valores pagos antecipadamente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.655-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013 (Info 533).
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Súmula 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
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É vedada a denunciação da lide para que ingresse terceiro em processo de autoria do consumidor,
cuidando-se de relação de consumo, propiciando ampla dilação probatória que não interessa ao
hipossuficiente e que apenas lhe causa prejuízo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1305780/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/04/2013.
Não cabe a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo, seja no
caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do serviço
(arts. 12 a 17 do CDC).
Assim, a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/5/2012 (Info 498 STJ).
A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente
obteve a prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como
obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos
pelo morador anterior do imóvel.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 20/9/2012 (Info 505).
Súmula 359-STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição.
Súmula 404-STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre
a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Súmula 323-STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por
até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.
RESPONSABILIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CORRENTISTA NO CCF
O Banco do Brasil, na condição de gestor do CCF, NÃO tem a responsabilidade de notificar previamente o
devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de
reparação de danos diante da ausência de prévia comunicação.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.354.590-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 9/9/2015 (Info 568).

www.dizerodireito.com.br

Página

REGIME JURÍDICO
INCONSTITUCIONALIDADE DA DEFENSORIA DATIVA COMO FORMA PRIMORDIAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
É inconstitucional lei estadual que preveja que o serviço de “assistência jurídica gratuita” será feito
primordialmente por advogados dativos e não pela Defensoria Pública.
É possível a realização de convênio com a OAB para que esta desenvolva serviço de assistência jurídica
gratuita por meio de defensoria dativa, desde que como forma de suplementar a Defensoria Pública ou
de suprir eventuais carências desta.
STF. Plenário. ADI 3892/SC, ADI 4270/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 14/3/2012 (Info 658).
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PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS
DA DEFENSORIA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA NÃO É SUBORDINADA AO GOVERNADOR NEM INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA
É inconstitucional, por violar o art. 134, § 2º, da CF/88, lei estadual que traga as seguintes previsões:
a) A DPE integra a Administração Direta;
b) O Governador do Estado é auxiliado pelo Defensor Geral do Estado;
c) O Defensor Público-Geral é equiparado a Secretário de Estado.
STF. Plenário. ADI 4056/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 7/3/2012 (Info 657).
No mesmo sentido, o STF declarou que lei estadual que estabeleça que a Defensoria Pública ficará
subordinada ao Governador do Estado é inconstitucional por violar a autonomia da Instituição (art. 134,
§ 2º da CF/88).
STF. Plenário. ADI 3965/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/3/2012 (Info 657).
AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA E CONVÊNIO OBRIGATÓRIO COM A OAB
É inconstitucional a legislação do Estado de São Paulo que prevê a celebração de convênio exclusivo e
obrigatório entre a Defensoria Pública de SP e a OAB-SP.Esta previsão ofende a autonomia funcional,
administrativa e financeira da Defensoria Pública estabelecida no art. 134, § 2º, da CF/88.
Somente é possível a prestação, pelo Poder Público, de assistência jurídica à população carente por não
Defensores Públicos em caso de situação excepcional e temporária.
STF.Plenário. ADI 4163/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 29/2/2012 (Info 656).
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ENCAMINHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E ATUAÇÃO DO GOVERNADOR
Governador do Estado não pode reduzir proposta orçamentária da Defensoria Pública elaborada de
acordo com a LDO.
STF. Plenário. ADPF 307 Referendo-MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 19/12/2013 (Info 733).

DISPENSA DE PROCURAÇÃO PARA ATUAR COMO REPRESENTANTE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
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INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA COM REMESSA DOS AUTOS MESMO DE DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA
A LC 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública) prevê, como uma das prerrogativas dos Defensores
Públicos, que eles devem receber intimação pessoal (arts. 44, I, 89, I e 128, I).
Se uma decisão ou sentença é proferida pelo juiz na própria audiência, estando o Defensor Público
presente, pode-se dizer que ele foi intimado pessoalmente naquele ato ou será necessário ainda o envio
dos autos à Defensoria para que a intimação se torne perfeita?
Para que a intimação pessoal do Defensor Público se concretize, será necessária ainda a remessa dos
autos à Defensoria Pública.
Segundo decidiu o STF, a intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na
audiência de leitura da sentença condenatória, se aperfeiçoa com sua intimação pessoal, mediante a
remessa dos autos.
STF. 2ª Turma. HC 125270/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/6/2015 (Info 791).
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ATUAÇÃO
INTIMAÇÃO PESSOAL COM O RECEBIMENTO DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO
O Ministério Público e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões
em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do
recebimento dos autos com vista.
Caso o processo tenha sido remetido à Instituição para intimação pessoal com vista dos autos, a
contagem dos prazos para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público tem início com a entrada dos
autos no setor administrativo do órgão, sendo despicienda a aposição no processo do ciente por parte do
seu membro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.278.239-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012. (Info 507)
STF. 1ª Turma. RHC 116061/ES, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23/4/2013 (Info 703).

Em regra, o Defensor Público não precisa de mandato (procuração) para representar a parte em
processos administrativos ou judiciais. Isso está previsto na LC 80/94.
Exceção: será necessária procuração se o Defensor Público for praticar algum dos atos para os quais a lei
exige poderes especiais (exemplos: transigir, desistir, renunciar – art. 38 do CPC).
Se a vítima (ou seus sucessores) quiserem ingressar no processo criminal como assistente de acusação,
será necessário que outorguem uma procuração ao Defensor Público para que este as represente em
juízo?
NÃO. Quando a Defensoria Pública atuar como representante do assistente de acusação, é dispensável a
juntada de procuração com poderes especiais. O Defensor Público deve juntar procuração judicial
somente nas hipóteses em que a lei exigir poderes especiais. Atuar como representante do assistente de
acusação não é considerado um poder especial, não se exigindo procuração especial.
A participação da Defensoria Pública como representante do assistente de acusação pode ser negada sob
o argumento de que a vítima ou seus sucessores não são hipossuficientes (“pobres”)?
NÃO. Compete à própria Defensoria o direito de apurar o estado de carência de seus assistidos.
STJ. 5ª Turma. HC 293.979-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 5/2/2015 (Info 555).
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PRECISA PROVAR AO JUIZ QUE RÉU PROCUROU A INSTITUIÇÃO
A escolha do advogado é um direito do acusado, sendo nulo o julgamento no qual a Defensoria Pública
peticiona nos autos informando que irá fazer a defesa do réu e esta petição é indeferida pelo juízo sob o
argumento de que não houve comprovação de que o acusado procurou a Instituição.
STF. 2ª Turma. HC 111532/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 7/8/2012.
ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO COMO CURADOR ESPECIAL
O Defensor Público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial por
estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em
parcela única.
STJ. Corte Especial. REsp 1.201.674-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/6/2012 (Info 499).
DEFENSORIA PÚBLICA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.102.459-RJ, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ),
julgado em 22/5/2012 (Info 498).

Grupo 4

DIREITO PENAL
PRINCIPAIS NOVIDADES LEGISLATIVAS
Lei 13.142/2015 (altera o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos)
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A Lei n. 13.142/2015 acrescentou o inciso VII ao § 2º do art. 121 do CP prevendo o seguinte:
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)
Homicídio qualificado
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1) O homicídio cometido contra integrantes dos órgãos de segurança pública (ou contra seus familiares)
passa a ser considerado como homicídio qualificado, se o delito tiver relação com a função exercida.

§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do
sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
2) A pena da LESÃO CORPORAL será aumentada de 1/3 a 2/3 se essa lesão tiver sido praticada contra
integrantes dos órgãos de segurança pública (ou contra seus familiares), desde que o delito tenha relação
com a função exercida.
A Lei n. 13.142/2015 acrescentou o § 12 ao art. 129 do CP, prevendo o seguinte:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
Aumento de pena
(...)
§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função
ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau,
em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.
3) Foram previstos como crimes hediondos:
• Lesão corporal dolosa gravíssima (art. 129, § 2º)
• Lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º)
• Homicídio qualificado
... praticados contra integrantes dos órgãos de segurança pública (ou contra seus familiares), se o delito
tiver relação com a função exercida.
LEI 12.978/2014
Acrescentou mais um inciso ao art. 1º da Lei 8.072/90 prevendo que também é considerado como crime
hediondo o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável, delito previsto no art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º do Código Penal.

LEI 12.978/2014
Acrescentou mais um inciso ao art. 1º da Lei 8.072/90 prevendo que também é considerado como crime
hediondo o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável, delito previsto no art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º do Código Penal.

Armas próprias ou fornecidas pelo ente público
www.dizerodireito.com.br
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1º) Deverão integrar o quadro efetivo do Estado (DF) ou União.
2º) Deverão estar submetidos a regime de dedicação exclusiva.
3º) Deverão estar sujeitos a cursos de formação funcional.
4º) Deverão estar subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.
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Porte de arma para agentes e guardas prisionais
Em 2014, foi publicada a Lei n. 12.993/2014 que alterou o Estatuto do Desarmamento para permitir que
agentes e guardas prisionais tenham porte de arma de fogo, desde que atendam aos seguintes requisitos:

Em serviço ou fora dele
Os Guardas Portuários gozam de porte de arma de fogo?
NÃO. A Lei n. 12.993/2014, na forma como foi aprovada pelo Congresso Nacional, previa o porte de arma
de fogo também para os Guardas Portuários. Ocorre que esse dispositivo foi vetado pela Presidente da
República sob o argumento de que não havia dados concretos que comprovassem a necessidade de sua
autorização e que isso poderia resultar em aumento desnecessário do risco em decorrência do aumento de
armas em circulação.
LEI N. 13.106/2015:
• Passou a prever, expressamente, que é crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida
alcoólica a criança ou a adolescente.
• Revogou a contravenção penal prevista no art. 63, I, do Decreto-lei 3.688/41, considerando que esta
conduta agora é punida no art. 243 do ECA.
• Fixou multa administrativa de R$ 3 mil a R$ 10 mil para quem vender bebidas alcoólicas para crianças ou
adolescentes (essa multa é independente da sanção criminal).
LEI 13.104/2015:
A Lei n. 13.104/2015 alterou o Código Penal para tratar sobre o feminicídio:
O que é feminicídio?
Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por “razões da condição de sexo feminino”, ou
seja, desprezando, menosprezando, desconsiderando a dignidade da vítima enquanto mulher, como se as
pessoas do sexo feminino tivessem menos direitos do que as do sexo masculino.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
Feminicídio
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2º-A Considera-se que há “razões de condição de sexo feminino” quando o crime envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
(...)
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II – contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima.
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Um crime não pode ser absorvido por uma contravenção penal
O princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo
agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance
mais abrangente.
Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave
praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio).
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PRINCIPAIS JULGADOS SOBRE DIREITO PENAL

O STF decidiu que o agente que faz uso de carteira falsa da OAB pratica o crime de uso de documento
falso, não se podendo admitir que esse crime seja absorvido (princípio da consunção) pela contravenção
penal de exercício ilegal da profissão (art. 47 do DL nº 3.688/41).
Não é possível que um crime tipificado no Código Penal seja absorvido por uma infração tipificada na Lei
de Contravenções Penais.
STF. 1ª Turma. HC 121652/SC, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/4/2014 (Info 743).
Presunção de inocência
A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser
considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
STF. Plenário. RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (repercussão geral) (Info 772).
Execução da pena de multa
Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em
sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
Legitimidade do MP para promover medida que garanta o pagamento de multa penal
O Ministério Público tem legitimidade para promover medida assecuratória que vise à garantia do
pagamento de multa imposta por sentença penal condenatória.
É certo que, com a edição da Lei 9.268/1996, que deu nova redação ao art. 51 do CP, a legitimidade para a
cobrança da pena de multa passou a ser da Fazenda Pública. No entanto, a pena de multa continua tendo
natureza jurídica de sanção penal e, no caso em tela, não se está discutindo a legitimidade do MP para
cobrança de pena de multa, mas sim para promover medida assecuratória, providência que está assegurada
pelo art. 142 do CPP e pela própria CF/88, quando esta prevê que o MP é titular da ação penal.
Enquanto não há trânsito em julgado da condenação, a Fazenda Pública não pode tomar qualquer
providência relacionada com a cobrança da pena de multa. Assim, se não fosse permitido que o MP
atuasse nesse caso, ninguém mais teria legitimidade para essas medidas acautelatórias, já que a atuação
da Fazenda Pública na execução da multa penal só ocorre muito mais tarde, após o trânsito em julgado.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.275.834-PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP),
julgado em 17/3/2015 (Info 558)
Valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários
Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários?
Para o STJ: 10 mil reais (art. 20 da Lei 10.522/2002).
Para o STF: 20 mil reais (art. 1º, II, da Portaria MF 75/2012).
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.406.356-PR, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/2/2014.
STF. 1ª Turma. HC 121717/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 3/6/2014 (Info 749).
Crimes ambientais
Admite-se o princípio da insignificância no caso de crimes ambientais. Esta é a posição do STF (HC
112563/SC) e do STJ (AgRg no REsp 1320020/RS).
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Não se aplica o princípio da insignificância ao:
 Estelionato contra o INSS (estelionato previdenciário)
 Estelionato envolvendo FGTS
 Estelionato envolvendo o seguro-desemprego
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Contrabando
Não se aplica o princípio da insignificância no caso de contrabando, tendo em vista o desvalor da conduta
do agente (HC 110964, Relator Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 07/02/2012).

Não se aplica o princípio da insignificância para o crime de posse/porte de droga para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006).
STJ. 6ª Turma. RHC 35.920-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2014 (Info 541).
Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não gera maus antecedentes
Na dosimetria da pena, as condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser
utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta
social do réu.
STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014 (Info 535).
As agravantes (tirante a reincidência) não se aplicam aos crimes culposos
As circunstâncias agravantes genéricas não se aplicam aos crimes culposos, com exceção da reincidência.
STF. 1ª Turma. HC 120165/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2014 (Info 735).
As agravantes genéricas podem ser aplicadas aos crimes preterdolosos
É possível a aplicação das agravantes genéricas do art. 61 do CP aos crimes preterdolosos.
Ex: pode ser aplicada agravante genérica do art. 61, II, “c”, do CP no delito de lesão corporal seguida de
morte (art. 129, § 3º, do CP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.254.749-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/5/2014 (Info 541).
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
O réu praticou o crime com violência contra a mulher. Isso configura uma agravante (art. 61, I, "f", do
CP). No entanto, ele confessou a prática do crime, o que é uma atenuante (art. 65, III, "d"). Diante disso,
qual dessas circunstâncias irá prevalecer?
Nenhuma delas. Elas irão se compensar. Segundo decidiu o STJ, compensa-se a atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a
mulher (art. 61, II, "f", do CP).
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015
(Info 568).
BONS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURAM ATENUANTE INOMINADA
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).
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.
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Vedação da fixação de regime prisional mais severo do que aquele abstratamente imposto
Se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, é possível a fixação de regime inicial mais severo
do que o previsto pela quantidade de pena? Ex.: Paulo, réu primário, foi condenado a uma pena de seis anos
de reclusão. As circunstâncias judiciais foram favoráveis. Pode o juiz fixar o regime inicial fechado?
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O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV (traição, emboscada,
dissimulação).
STF. 2ª Turma. HC 111.442/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2012 (Info 677).

NÃO. A posição que prevalece no STJ é a de que, fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado
primário e sem antecedentes criminais não se justifica a fixação do regime prisional mais gravoso (STJ. 5ª
Turma. AgRg no HC 303.275/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 03/02/2015).
Assim, por exemplo, no crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza, por si só, a imposição
do regime inicial fechado se, primário o réu, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
STJ. 5ª Turma. HC 309.939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), julgado em
28/4/2015 (Info 562).
Tempo de duração da medida de segurança
Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da
pena abstratamente cominada ao delito praticado.
INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA EM CRIMES CONEXOS
No caso de crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença condenatória para
um dos crimes e acórdão condenatório para o outro delito, tem-se que a prescrição da pretensão
punitiva de ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional (art. 117, § 1º, do CP).
STJ. 5ª Turma. RHC 40.177-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
A morte instantânea da vítima nem sempre irá afastar a causa de aumento de pena do § 4º do art. 121 do CP
No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o agente deixa de prestar imediato socorro à
vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante (§ 4º
do art. 121 do CP).
Se a vítima tiver morte instantânea, tal circunstância, por si só, é suficiente para afastar a causa de
aumento de pena prevista no § 4º do art. 121?
NÃO. No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena prevista
no art. 121, § 4º, do CP, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível por qualquer pessoa.
STJ. 5ª Turma. HC 269.038-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 2/12/2014 (Info 554).
É inconstitucionalidade a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria
conduta tipificada nos arts. 124, 126 e 128, I e II, do CP.
A interrupção da gravidez de feto anencéfalo é atípica.
STF. Plenário. ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 11 e 12/4/2012.
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Lesão corporal qualificado pela deformidade permanente e posterior cirurgia plástica reparadora
A qualificadora “deformidade permanente” do crime de lesão corporal (art. 129, § 2º, IV, do CP) não é
afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade na vítima.
Isso porque, o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não o afetando providências
posteriores, notadamente quando não usuais (pelo risco ou pelo custo, como cirurgia plástica ou de
tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores do risco de vida) e promovidas a critério exclusivo da
vítima.
STJ. 6ª Turma. HC 306.677-RJ, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP), Rel. para
acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/5/2015 (Info 562).
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A materialidade do crime de homicídio pode ser demonstrada por meio de outras provas, além do exame
de corpo de delito, como a confissão do acusado e o depoimento de testemunhas.
Assim, nos termos do art. 167 do CPP, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de
delito, caso desaparecidos os vestígios.
STJ. 6ª Turma. HC 170.507-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/2/2012.
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I – Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra
vítimas diferentes, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos.
II – Não é possível aplicar o crime continuado para o caso de réu que apresenta reiteração criminosa a
indicar que se trata de delinquente habitual ou profissional.
III – É possível a condenação simultânea pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I, do CP) e formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP), não havendo
aí bis in idem. Isso porque não há nenhuma relação de dependência ou subordinação entre as referidas
condutas delituosas e porque elas visam bens jurídicos diversos.
STF. 2ª Turma. HC 113413/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 16/10/2012.
Momento da consumação e flagrante delito
No crime de concussão, a situação de flagrante delito configura-se no momento da exigência da
vantagem indevida (e não no instante da entrega). Isso porque a concussão é crime FORMAL, que se
consuma com a exigência da vantagem indevida. Assim, a entrega da vantagem indevida representa
mero exaurimento do crime que já se consumou anteriormente.
Ex: funcionário público exige, em razão de sua função, vantagem indevida da vítima; dois dias depois,
quando a vítima entrega a quantia exigida, não há mais situação de flagrância considerando que o crime
se consumou no momento da exigência, ou seja, dois dias antes.
STJ. 5ª Turma. HC 266.460-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/6/2015 (Info 564).
A Súmula 554 do STF não se aplica ao estelionato no seu tipo fundamental (art. 171, caput)
A jurisprudência afirma que a Súmula 554 do STF aplica-se unicamente para o crime de estelionato na
modalidade de emissão de cheque sem fundos (art. 171, § 2º, VI). Assim, a referida súmula não se aplica
ao estelionato no seu tipo fundamental (art. 171, caput).
Assim, não configura óbice ao prosseguimento da ação penal – mas sim causa de diminuição de pena
(art. 16 do CP) – o ressarcimento integral e voluntário, antes do recebimento da denúncia, do dano
decorrente de estelionato praticado mediante a emissão de cheque furtado sem provisão de fundos.
STJ. 5ª Turma. HC 280.089-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/2/2014 (Info 537).
Estelionato e devolução da vantagem indevida antes do recebimento da denúncia
O art. 9º, § 2º da Lei 10.684/2003 prevê que o pagamento integral do débito fiscal realizado pelo réu é
causa de extinção de sua punibilidade.
Imagine que determinado indivíduo tenha praticado estelionato causando prejuízo aos cofres públicos.
Antes do recebimento da denúncia, o agente paga integralmente os danos produzidos. Isso poderá
extinguir sua punibilidade, com base no art. 9º, § 2º da Lei 10.684/2003?
NÃO. A causa especial de extinção de punibilidade prevista no § 2º do art. 9º da Lei nº 10.684/2003,
relativamente ao pagamento integral do crédito tributário, não se aplica ao delito de estelionato.
O art. 9º da Lei 10.684/2003 menciona os crimes aos quais são aplicadas suas regras: a) arts. 1º e 2º da Lei nº
8.137/90; b) art. 168-A do CP (apropriação indébita previdenciária); c) Art. 337-A do CP (sonegação de
contribuição previdenciária). Repare, portanto, que o estelionato (art. 171 do CP) não está listado nessa lei.
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O fato de o agente ter pago integralmente o prejuízo trará algum benefício penal?
SIM. O agente poderá ter direito de receber o benefício do arrependimento posterior, tendo sua pena
reduzida de 1/3 a 2/3 (art. 18 do CP).
STF. 2ª Turma. RHC 126917/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 25/8/2015 (Info 796).
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Mesmo sem o estelionato previdenciário estar previsto, não é possível aplicar essas regras por analogia
em favor do réu?
NÃO. O art. 9º da Lei 10.684/2003 somente abrange crimes tributários materiais, delitos que são
ontologicamente distintos do estelionato previdenciário e que protegem bens jurídicos diferentes. Dessa
forma, não há lacuna involuntária na lei penal a demandar analogia.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.380.672-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24/3/2015 (Info 559).
Competência no caso em que o prejuízo ocorreu em local diferente da obtenção da vantagem
João, famoso estelionatário que mora em Belo Horizonte MG), ligou para a casa de Maria, uma senhora
que reside em Campo Grande (MS). Na conversa, João afirmou que trabalhava no Governo e que Maria
tinha direito de receber de volta R$ 10 mil de impostos pagos a mais. Para isso, no entanto, ela precisaria
apenas depositar previamente R$ 1 mil a título de honorários advocatícios em uma conta bancária cujo
número ele forneceu. Maria, toda contente, depositou o valor na conta bancária, pertencente a João,
que no dia seguinte, foi até a sua agência, em Belo Horizonte (MG) e sacou a quantia. João praticou o
crime de estelionato (art. 171 do CP).
Quem será competente para processar e julgar o crime: a vara criminal de Campo Grande (lugar onde
ocorreu o prejuízo) ou a vara criminal de Belo Horizonte (localidade em que o estelionatário recebeu o
proveito do crime)?
Belo Horizonte (local em que houve a obtenção da vantagem indevida).
Compete ao juízo do foro onde se encontra localizada a agência bancária por meio da qual o suposto
estelionatário recebeu o proveito do crime processar a persecução penal instaurada para apurar crime de
estelionato no qual a vítima teria sido induzida a depositar determinada quantia na conta pessoal do
agente do delito. A competência não é do local onde existia a agência da vítima.
No caso do estelionato, o crime se consuma no momento da obtenção da vantagem indevida, ou seja, no
instante em que o valor é depositado ("cai") na conta corrente do autor do delito, passando, portanto, à
sua disponibilidade.
STJ. 3ª Seção. CC 139.800-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/6/2015 (Info 565).
Hipótese de inaplicabilidade do princípio da consunção com o furto/roubo
O delito de estelionato não será absorvido pelo de roubo na hipótese em que o agente, dias após roubar
um veículo e os objetos pessoais dos seus ocupantes, entre eles um talonário de cheques, visando obter
vantagem ilícita, preenche uma de suas folhas e, diretamente na agência bancária, tenta sacar a quantia
nela lançada.
A falsificação da cártula não é mero exaurimento do crime antecedente. Isso porque há diversidade de
desígnios e de bens jurídicos lesados. Dessa forma, inaplicável o princípio da consunção.
STJ. 5ª Turma. HC 309.939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), julgado em
28/4/2015 (Info 562).
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Falsa declaração de hipossuficiência não é crime
É atípica a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da
justiça gratuita. A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de
obter os benefícios da gratuidade de justiça não é crime, pois aludida manifestação não pode ser
considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por
provocação da parte contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa.
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O STF entende que o § 1º do art. 180 do CP é CONSTITUCIONAL.
O objetivo do legislador ao criar a figura típica da receptação qualificada foi justamente a de punir de
forma mais gravosa o comerciante ou industrial que, em razão do exercício de sua atividade, pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à
infraestrutura que lhe favorece.
O crime foi qualificado pelo legislador em razão da condição do agente que, por sua atividade
profissional, merece ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta.
Para o STF, o § 1º do art. 180 pune tanto o agente que atua com dolo eventual como também no caso de
dolo direto.
STF. 1ª Turma. RHC 117143/RS, rel. Min. Rosa Weber, 25/6/2013.

STJ. 6ª Turma. HC 261.074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado
em 5/8/2014 (Info 546).
Estupro (art. 213) e a Lei 12.015/2009
O estupro (art. 213 do CP), com redação dada pela Lei 12.015/2009, é tipo penal misto alternativo. Logo,
se o agente, no mesmo contexto fático, pratica conjunção carnal e outro ato libidinoso contra uma só
vítima, pratica um só crime do art. 213 do CP.
A Lei 12.015/2009, ao revogar o art. 214 do CP, não promoveu a descriminalização do atentado violento
ao puder (não houve abolitio criminis). Ocorreu, no caso, a continuidade normativo-típica, considerando
que a nova Lei inseriu a mesma conduta no art. 213. Houve, então, apenas uma mudança no local onde o
delito era previsto, mantendo-se, contudo, a previsão de que essa conduta se trata de crime.
É possível aplicar retroativamente a Lei 12.015/2009 para o agente que praticou estupro e atentado
violento ao pudor, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, e que havia sido condenado pelos
dois crimes (arts. 213 e 214) em concurso. Segundo entende o STJ, como a Lei 12.015/2009 unificou os
crimes de estupro e atentado violento ao pudor em um mesmo tipo penal, deve ser reconhecida a
existência de crime único na conduta do agente, caso as condutas tenham sido praticadas contra a
mesma vítima e no mesmo contexto fático, devendo-se aplicar essa orientação aos delitos cometidos
antes da vigência da Lei 12.015/2009, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1262650/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 05/08/2014.
STJ. 6ª Turma. HC 212.305/DF, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), julgado em 24/04/2014 (Info 543).

Aumento de pena no máximo pela continuidade delitiva em crime sexual
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Art. 218-B do CP
O cliente que conscientemente se serve da prostituição de adolescente, com ele praticando conjunção
carnal ou outro ato libidinoso, incorre no tipo previsto no inciso I do § 2º do art. 218-B do CP
(favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de
vulnerável), ainda que a vítima seja atuante na prostituição e que a relação sexual tenha sido eventual,
sem habitualidade.
STJ. 6ª Turma. HC 288.374-AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 5/6/2014 (Info 543).
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Atentado violento ao pudor mediante violência presumida (antes da Lei 12.015/2009)
Praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos é crime.
Antes da Lei 12.015/2009, tais condutas poderiam se enquadrar nos crimes previstos no art. 213 c/c art.
224, “a” (estupro com violência presumida por ser menor de 14 anos) ou art. 214 c/c art. 224, “a”
(atentado violento ao pudor com violência presumida por ser menor de 14 anos).
Depois da Lei 12.015/2009, essa conduta é criminalizada como estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
Se o agente pratica conjunção carnal ou atentado violento ao pudor com um adolescente de 13 anos,
existe crime mesmo que a vítima consinta com o ato sexual? Mesmo que a vítima e o adulto sejam
namorados? Mesmo que a vítima já tenha tido outras experiências sexuais?
SIM. Antes ou depois da Lei 12.015/2009, quem manteve ou mantiver relação sexual com menor de 14
anos comete crime e não importa se a vítima consentiu, se mantinham relacionamentos ou se a vítima já
tinha tido outros atos sexuais pretéritos.
O STJ em sede de recurso repetitivo fixou a seguinte tese:
"Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal,
basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14
anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime."
STJ. 3ª Seção. REsp 1.480.881-PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 (recurso repetitivo)
(Info 568).
STJ. 6ª Turma. REsp 897.734-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/2/2015 (Info 555).

No caso de crime continuado, o art. 71 do CP prevê que o juiz deverá aplicar a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3.
O STJ entende que, em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena deve levar em consideração
o número de infrações praticadas pelo agente.
Porém, nem sempre será fácil trazer para os autos o número exato de crimes que foram praticados,
especialmente quando se trata de delitos sexuais. É o caso, por exemplo, de um padrasto que mora há meses
ou anos com a sua enteada e contra ela pratica constantemente estupro de vulnerável. Nessas hipóteses,
mesmo não havendo a informação do número exato de crimes que foram cometidos, o juiz poderá aumentar
a pena acima de 1/6 e, dependendo do período de tempo, até chegar ao patamar máximo.
Assim, constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, é
possível o aumento da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (art. 71 do CP), ainda
que sem a quantificação exata do número de eventos criminosos.
STJ. 5ª Turma. HC 311.146-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), julgado em
17/3/2015 (Info 559).
O STF considerou atípica a conduta de “peculato de uso” de um veículo para a realização de
deslocamentos por interesse particular.
STF. 1ª Turma. HC 108433 AgR/MG, rel. Min. Luiz Fux, 25/6/2013.
DVD pirata
O ato de vender ou expor à venda CDs e DVDs falsificados é conduta formal e materialmente típica,
estando prevista no art. 184, § 2º, do Código Penal.
Assim, não se pode alegar que tal conduta deixou de ser crime por conta do princípio da adequação social.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.193.196-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/9/2012
Súmula 502-STJ: Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no
artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.
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O § 1º-B foi inserido no art. 273 do CP por força da Lei 9.677/98. O objetivo do legislador foi o de punir
pessoas que vendem determinados “produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais” e que,
embora não se possa dizer que sejam falsificados, estão em determinadas condições que fazem com que
seu uso seja potencialmente perigoso para a população.
A pena prevista pelo legislador para o § 1º-B foi de 10 a 15 anos de reclusão.
Ocorre que essa pena é muito alta e, por conta disso, começou a surgir entre os advogados que militam
na área a constante alegação de que essa reprimenda seria inconstitucional por violar o princípio da
proporcionalidade.
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Inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP
O art. 273, § 1º-B do Código Penal prevê o seguinte:
§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos
em qualquer das seguintes condições:
I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;
III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;
V - de procedência ignorada;
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

A tese foi acolhida pelo STJ?
www.dizerodireito.com.br

SIM. O STJ decidiu que o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, inciso V, do CP é inconstitucional por
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Então, neste caso, qual pena deverá ser aplicada em substituição?
Deverá ser aplicada a pena abstratamente prevista para o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
11.343/2006), qual seja, “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. Além disso, será possível aplicar para o réu que praticou o art. 273,
§ 1º-B do CP a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Em suma: o STJ decidiu que é inconstitucional a pena (preceito secundário) do art. 273, § 1º-B, V, do CP.
Em substituição a ela, deve-se aplicar ao condenado a pena prevista no caput do art. 33 da Lei
11.343/2006, com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do respectivo § 4º.
Essa decisão vale apenas para o inciso V do § 1º-B do art. 273 ou também para os demais incisos?
STJ. Corte especial. AI no HC 239.363-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/2/2015 (Info 559).
Falsa identidade
Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em
situação de alegada autodefesa.
Segundo a jurisprudência atual do STJ e do STF, a conduta de colocar uma fita adesiva ou isolante para
alterar o número ou as letras da placa do carro e, assim, evitar multas, pedágio, rodízio etc, configura o
delito do art. 311 do CP.
STF. 2ª Turma. RHC 116371/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/8/2013.
CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC)
O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) pode ser praticado no decorrer de Procedimento
Investigatório Criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Isso porque o PIC serve para os
mesmos fins e efeitos do inquérito policial.
STJ. 6ª Turma. HC 315.743-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 6/8/2015 (Info 568).
A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal é aplicada aos agentes detentores de
mandato eletivo (agentes políticos).
STF. 2ª Turma. RHC 110513/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, 29/5/2012.
O porte de arma de fogo desmuniciada configura crime.
STF. 2ª Turma. HC 96759/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 28/2/2012.
STJ. 5ª Turma. HC 184.557/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 07/02/2012.
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ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO INEFICAZ
Para que haja condenação pelo crime de posse ou porte NÃO é necessário que a arma de fogo tenha sido
apreendida e periciada. Assim, é irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da
potencialidade lesiva do artefato. Isso porque os crimes previstos no arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003
são de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.
No entanto, se a perícia for realizada na arma e o laudo constatar que a arma não tem nenhuma
condição de efetuar disparos não haverá crime. Para o STJ, não está caracterizado o crime de porte ilegal
de arma de fogo quando o instrumento apreendido sequer pode ser enquadrado no conceito técnico de
arma de fogo, por estar quebrado e, de acordo com laudo pericial, totalmente inapto para realizar
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A posse ou o porte apenas da munição (ou seja, desacompanhada da arma) configura crime. Isso porque
tal conduta consiste em crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado
concreto da ação.
STF. 2ª Turma. HC 113295/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 13/11/2012.

disparos. Assim, demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo e das munições
apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do agente que detinha a posse do referido
artefato e das aludidas munições de uso proibido, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal/regulamentar.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.451.397-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/9/2015 (Info
570).
Se a arma de fogo é encontrada no interior do caminhão dirigido por motorista profissional, trata-se de
crime de porte de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).
O veículo utilizado profissionalmente NÃO pode ser considerado “local de trabalho” para tipificar a
conduta como posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.219.901-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2012.
O porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio?
Se o agente, utilizando arma de fogo, atira e mata alguém, haverá homicídio e porte de arma de fogo ou
apenas homicídio? Se uma pessoa pratica homicídio com arma de fogo, a acusação por porte deverá ser
absorvida? Aplica-se o princípio da consunção?
Depende da situação:
• Situação 1: NÃO. O crime de porte não será absorvido se ficar provado nos autos que o agente portava
ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do homicídio e que ele não se
utilizou da arma tão somente para praticar o assassinato. Ex: a instrução demonstrou que João adquiriu a
arma de fogo três meses antes de matar Pedro e não a comprou com a exclusiva finalidade de ceifar a
vida da vítima.
• Situação 2: SIM. Se não houver provas de que o réu já portava a arma antes do homicídio ou se ficar
provado que ele a utilizou somente para matar a vítima. Ex: o agente compra a arma de fogo e, em
seguida, dirige-se até a casa da vítima, e contra ela desfere dois tiros, matando-a.
No caso concreto julgado pelo STF, ficou provado que o réu havia comprado a arma 3 meses antes da
morte da vítima. Além disso, também se demonstrou pelas testemunhas que o acusado, várias vezes
antes do crime, passou na frente da casa da vítima, mostrando ostensivamente o revólver utilizado no
crime. Desse modo, restou provado que os tipos penais consumaram-se em momentos distintos e que
tinham desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção entre o
homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.
STF. 1ª Turma. HC 120678/PR, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em
24/2/2015 (Info 775).
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Qual é o regime inicial de cumprimento de pena do réu que for condenado por crime hediondo ou
equiparado?
O regime inicial nas condenações por crimes hediondos ou equiparados (como é o caso do tráfico de
drogas) não tem que ser obrigatoriamente o fechado, podendo ser também o regime semiaberto ou
aberto, desde que presentes os requisitos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
STF. Plenário. HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27/6/2012.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.285.631-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 24/10/2012.
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Policiais civis aposentados não têm porte de arma
O porte de arma de fogo a que têm direito os policiais civis não se estende aos policiais aposentados. Isso
porque, de acordo com o art. 33 do Decreto 5.123/2004, que regulamentou o art. 6º da Lei 10.826/2003,
o porte de arma de fogo está condicionado ao efetivo exercício das funções institucionais por parte dos
policiais, motivo pelo qual não se estende aos aposentados.
STJ. 5ª Turma. HC 267.058-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/12/2014 (Info 554).

O entendimento do STJ e do STF é no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de
Crimes Hediondos foi revogada tacitamente pela Lei n. 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou
o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º.
STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, rel. Min. Dias Toffoli, 11/12/2012.
Responsabilidade penal da pessoa jurídica
É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da
responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.
A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação".
STJ. 6ª Turma. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015 (Info 566).
STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013 (Info 714).
Súmula 500-STJ: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
LEI DE DROGAS
O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para
consumo próprio.
Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada
ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo
simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente.
Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o
entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão do réu de que a droga
era para consumo próprio.
STF. 1ª Turma. HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013.
CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ADQUIRIR
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).
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No autofinanciamento para o tráfico o agente responderá apenas pelo art. 33 c/c art. 40, VII, da Lei de
Drogas, ficando excluído o delito do art. 36
Se o agente financia ou custeia o tráfico, mas não pratica nenhum verbo do art. 33: responderá apenas
pelo art. 36 da Lei de Drogas.
Se o agente, além de financiar ou custear o tráfico, também pratica algum verbo do art. 33: responderá
apenas pelo art. 33 c/c o art. 40, VII da Lei de Drogas (não será condenado pelo art. 36).
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Para que fique caracterizado o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige-se
que o agente tenha o dolo de se associar com PERMANÊNCIA e ESTABILIDADE.
Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas
esporádico (eventual).
STJ. 6ª Turma. HC 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2012.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.290.296-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/12/2013 (Info 534).
Droga transportada em transporte público e causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006
O art. 40, III, da Lei de Drogas prevê como causa de aumento de pena o fato de a infração ser cometida
em transportes públicos.
Se o agente leva a droga em transporte público, mas não a comercializa dentro do meio de transporte,
incidirá essa majorante?
NÃO. Exige-se que haja comercialização no transporte público.
A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V DO ART. 40 NÃO EXIGE A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA
O art. 40, V, da Lei de Drogas prevê que a pena do tráfico e de outros delitos deverá ser aumentada se
ficar "caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal".
Para que incida essa causa de aumento não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual
pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em
outro Estado da Federação.
Ex: João pegou um ônibus em Campo Grande (MS) com destino a São Paulo (SP); algumas horas depois,
antes que o ônibus cruzasse a fronteira entre os dois Estados, houve uma blitz da polícia no interior do
coletivo, tendo sido encontrados 10kg de cocaína na mochila de João, que confessou que iria levá-la para
um traficante de São Paulo.
STF. 1ª Turma. HC 122791/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/11/2015 (Info 808).
Tráfico privilegiado
Súmula 512-STJ: A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.
No procedimento da Lei de Drogas, o interrogatório continua sendo o primeiro ato da audiência
O rito previsto no art. 400 do CPP NÃO se aplica à Lei de Drogas. Assim, o interrogatório do réu
processado com base na Lei 11.343/2006 deve observar o procedimento nela descrito (arts. 54 a 59).
O art. 57 da Lei 11.343/2006 estabelece que o interrogatório ocorre em momento anterior à oitiva das
testemunhas, diferentemente do que prevê o art. 400 do CPP, que dispõe que o interrogatório seria
realizado ao final da audiência de instrução e julgamento.
No confronto entre as duas leis, aplica-se a lei especial quanto ao procedimento, que, no caso, é a Lei de
Drogas.
Logo, não gera nulidade o fato de, no julgamento dos crimes previstos na Lei 11.343/2006, a oitiva do réu
ocorrer antes da inquirição das testemunhas.
Segundo regra contida no art. 394, § 2º, do CPP, o procedimento comum será aplicado no julgamento de
todos os crimes, salvo disposições em contrário do próprio CPP ou de lei especial. Logo, se para o
julgamento dos delitos disciplinados na Lei 11.343/2006 há rito próprio (art. 57, da Lei 11.343/2006), no
qual o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento, é de se afastar o rito ordinário (art.
400 do CPP) nesses casos, em razão da especialidade.
STF. 2ª Turma. HC 121953/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/6/2014 (Info 750).
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LEI 12.961/2014
PROCEDIMENTO DE DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÕES ILÍCITAS
Destruição imediata de plantações ilícitas
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Súmula 501-STJ: É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da incidência das
suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/76,
sendo vedada a combinação de leis.

Caso seja encontrada uma plantação ilícita de drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, a Lei
determina que essa plantação deverá ser imediatamente destruída pelo Delegado de Polícia (art. 32, caput,
da Lei n. 11.343/2006).
Antes de fazer a destruição, o Delegado deverá recolher parte da plantação para ser submetida à perícia,
que irá confirmar (ou não) que se trata de plantio ilícito.
Vale ressaltar que, para fazer a destruição das plantações ilícitas, o Delegado de Polícia não precisa de
prévia autorização judicial. Além disso, não é necessário que a destruição seja executada na presença do
membro do Ministério Público.
PROCEDIMENTO DE DESTRUIÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS
Quando a polícia encontrar drogas ilícitas (exs: cocaína, êxtase etc.), é possível imaginar dois cenários:
1) Foram identificados, no local, os responsáveis pela droga: apreensão COM prisão em flagrante
Nesse caso, haverá a apreensão da droga e também a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) responsável(is).
Ex: a Polícia recebe uma ligação anônima afirmando que em determinada casa está sendo comercializado
entorpecente; ao chegar no local, encontra três indivíduos preparando “trouxinhas” de cocaína.
A substância encontrada (e que aparenta ser entorpecente) deverá ser submetida à perícia para que se
confirme se realmente é droga. Essa confirmação é feita por meio de um laudo de constatação provisório
da natureza e quantidade da droga, realizado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea (art.
50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006).
De posse do laudo e dos depoimentos do condutor, das testemunhas e do flagranteado, a autoridade
policial comunicará a prisão ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado (art. 50, caput).
Após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, no prazo de 10 dias, verificar se o laudo de
constatação provisório está formalmente regular e, em caso positivo, determinará a destruição das drogas
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.
A destruição das drogas será executada pelo Delegado de Polícia competente no prazo de 15 dias na
presença do Ministério Público e da autoridade sanitária (§ 4º do art. 50).
O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, sendo lavrado auto
circunstanciado pelo Delegado de Polícia, certificando-se neste a destruição total delas (§ 5º do art. 50).
2) Não foram identificados, no local, os responsáveis pela droga: apreensão SEM prisão em flagrante
Pode acontecer de a autoridade encontrar a droga, mas não capturar, no local, pessoas que possam ser
responsabilizadas por ela. Ex: a Polícia recebe uma ligação anônima afirmando que em determinada casa na
favela está sendo comercializado entorpecente; ao chegar no local, encontra diversas “trouxinhas” de
cocaína, mas nenhum morador, havendo indícios de que fugiram.
Nesse caso, a substância encontrada também deverá ser submetida à perícia, elaborando-se laudo de
constatação provisório.
A Lei afirma, então, que a droga deverá ser destruída, por incineração, no prazo máximo de 30 dias,
contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.
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LIVRAMENTO CONDICIONAL NO CASO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35)
O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, não é hediondo
nem equiparado. No entanto, mesmo assim, o prazo para se obter o livramento condicional é de 2/3
porque este requisito é exigido pelo parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas.
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DESTRUIÇÃO DA AMOSTRA DE DROGA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO
Como vimos acima, a lei ordena que seja guardada uma amostra do entorpecente necessária à realização
do laudo de constatação definitivo (§ 3º do art. 50).
Ocorre que, após se encerrar o processo criminal aberto contra o réu ou em caso de arquivamento do
inquérito policial, não há mais utilidade em se ficar guardando essa amostra da droga. Por isso, a Lei n.
12.961/2014 determinou, de forma obrigatória e mais clara, a sua destruição.

Dessa forma, aplica-se ao crime do art. 35 da LD o requisito objetivo de 2/3 não por força do art. 83, V,
do CP, mas sim em razão do art. 44, parágrafo único, da LD.
STJ. 5ª Turma. HC 311.656-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
LEI MARIA DA PENHA
A Lei presume a hipossuficiência da mulher vítima de violência doméstica
O fato de a vítima ser figura pública renomada não afasta a competência do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o delito. Isso porque a situação de
vulnerabilidade e de hipossuficiência da mulher, envolvida em relacionamento íntimo de afeto, revela-se
ipso facto, sendo irrelevante a sua condição pessoal para a aplicação da Lei Maria da Penha. Trata-se de
uma presunção da Lei.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.416.580-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 1º/4/2014 (Info 539).
Não é cabível transação penal nem para crimes nem para contravenções penais praticadas com violência
doméstica
A transação penal não é aplicável na hipótese de contravenção penal praticada com violência doméstica
e familiar contra a mulher.
STJ. 6ª Turma. HC 280.788-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/4/2014 (Info 539).
IMPOSSIBILIDADE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
Não é possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao condenado pela
prática do crime de lesão corporal praticado em ambiente doméstico (art. 129, § 9º do CP).
STF. 2ª Turma. HC 129446/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 20/10/2015 (Info 804).
A qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do CP aplica-se também às lesões corporais cometidas contra
HOMEM no âmbito das relações domésticas.
STJ. 5ª Turma. RHC 27.622-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/8/2012.
Obs: isso não significa que a Lei Maria da Penha aplique-se para vítimas homens. Não se aplica!
Não há violação do princípio constitucional da igualdade no fato de a Lei n. 11.340/06 ser voltada
apenas à proteção das mulheres.
STF. Plenário. ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9/2/2012.
Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplica a Lei dos Juizados
Especiais (Lei n. 9.099/95), mesmo que a pena seja menor que 2 anos.
STF. Plenário. ADI 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9/2/2012.
Inaplicabilidade da suspensão condicional do processo e da transação penal
Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
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É possível a aplicação da Lei Maria da Penha para violência praticada por irmão contra irmã, ainda que
eles nem mais morem sob o mesmo teto.
STJ. 6ª Turma. HC 184.990-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12/06/2012.
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Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a
mulher é pública incondicionada.
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É possível que a agressão cometida por ex-namorado configura violência doméstica contra a mulher
ensejando a aplicação da Lei n. 11.340/06.
STJ. 5ª Turma. HC 182.411/RS, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ),
julgado em 14/08/2012.
As medidas protetivas da Lei Maria da Penha aplicam-se também em ações cíveis
As medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) podem ser aplicadas em ação
cautelar cível satisfativa, independentemente da existência de inquérito policial ou processo criminal
contra o suposto agressor.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.419.421-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2014 (Info 535).
Descumprimento de medida protetiva de urgência não configura crime de desobediência
O descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (art. 22 da Lei
11.340/2006) não configura crime de desobediência (art. 330 do CP).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.374.653-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/3/2014 (Info 538).
STJ. 6ª Turma. RHC 41.970-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/8/2014 (Info 544).
Competência para o processamento de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de violência
doméstica
A Lei de Organização Judiciária poderá prever que a 1ª fase do procedimento do júri seja realizada na
Vara de Violência Doméstica em caso de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de violência
doméstica. Não haverá usurpação da competência constitucional do júri.
Apenas o julgamento propriamente dito é que, obrigatoriamente, deverá ser feito no Tribunal do Júri.
STF. 2ª Turma. HC 102150/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/5/2014 (Info 748).
Furto
Súmula 511-STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de
crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva.
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Para que configure a qualificadora da destreza, é necessário que o agente tenha subtraído o bem com
excepcional habilidade sem ser descoberto
No crime de furto, não deve ser reconhecida a qualificadora da “destreza” (art. 155, § 4º, II, do CP) caso
inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional – incomum – habilidade para
subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção.
Destreza, para fins de furto qualificado, é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente
subtrair bens em poder direto da vítima sem que ela perceba o furto. É o chamado “punguista”.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.478.648-PR, Rel. para acórdão Min. Newton Trisotto (desembargador convocado do
TJ/SC), julgado em 16/12/2014 (Info 554).
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Causa de aumento do § 1º pode ser aplicada tanto para furto simples como qualificado
O 1º do art. 155 do CP prevê que a pena do crime de furto será aumentada de um terço, se o crime é
praticado durante o repouso noturno.
A causa de aumento de pena prevista no § 1° pode ser aplicada tanto para os casos de furto simples
(caput) como para as hipóteses de furto qualificado (§ 4°).
Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1.° e as qualificadoras do § 4º.
São circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
Assim, é possível que o agente seja condenado por furto qualificado (§ 4º) e, na terceira fase da
dosimetria, o juiz aumente a pena em 1/3 se a subtração ocorreu durante o repouso noturno.
STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014 (Info 554).

É necessário que a arma utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que incida a majorante do
art. 157, § 2º, I, do Código Penal?
NÃO. O reconhecimento da referida causa de aumento prescinde (dispensa) da apreensão e da realização
de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a
palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.
STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, 7/8/2012.
No entanto, se a arma é apreendia e periciada, sendo constatada a sua inaptidão para a produção de
disparos, neste caso, não se aplica a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, sendo considerado roubo simples
(art. 157, caput, do CP). O legislador, ao prever a majorante descrita no referido dispositivo, buscou punir
com maior rigor o indivíduo que empregou artefato apto a lesar a integridade física do ofendido,
representando perigo real, o que não ocorre na hipótese de instrumento notadamente sem potencialidade
lesiva. Assim, a utilização de arma de fogo que não tenha potencial lesivo afasta a mencionada majorante,
mas não a grave ameaça, que constitui elemento do tipo “roubo” na sua forma simples.
STJ. 6ª Turma. HC 247.669-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/12/2012.
Se um maior de idade pratica o roubo juntamente com um inimputável, esse roubo será majorado pelo
concurso de pessoas (art. 157, § 2º do CP).
A participação do menor de idade pode ser considerada com o objetivo de caracterizar concurso de
pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo.
STF. 1ª Turma. HC 110425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 5/6/2012.
STJ. 6ª Turma. HC 150.849/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/08/2011.
ROUBO
Furto de uso: NÃO é crime (fato atípico).
Roubo de uso: É crime (configura o art. 157 do CP).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/4/2014 (Info 539).
1) O que pode ser considerado “arma”?
Para os fins do art. 157, § 2º, I, podem ser incluídos no conceito de arma:
 a arma de fogo;
 a arma branca (considerada arma imprópria), como faca, facão, canivete;
 e quaisquer outros "artefatos" capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas,
como por exemplo uma garrafa de vidro quebrada, um garfo, um espeto de churrasco, uma chave de
fenda etc.

4) Se, após o roubo, foi constatado que a arma empregada pelo agente apresentava defeito, incide mesmo
assim a majorante?
www.dizerodireito.com.br
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3) É necessário que a arma utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que incida a majorante?
NÃO. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde
(dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por
outros meios de prova.
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
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2) Se o agente emprega no roubo uma “arma” de brinquedo, haverá a referida causa de aumento?
NÃO. Até 2002, prevalecia que sim. Havia até a Súmula 174 do STJ afirmando isso. Contudo, essa súmula foi
cancelada, de modo que, atualmente, no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo não
autoriza o aumento da pena.

Depende:
 Se o defeito faz com que o instrumento utilizado pelo agente seja absolutamente ineficaz, não incide a
majorante. Ex: revólver que não possui mecanismo necessário para efetuar disparos. Nesse caso, o
revólver defeituoso servirá apenas como meio para causar a grave ameaça à vítima, conforme exige o
caput do art. 157, sendo o crime o de roubo simples;
 Se o defeito faz com que o instrumento utilizado pelo agente seja relativamente ineficaz, INCIDE a
majorante. Ex: revólver que algumas vezes trava e não dispara. Nesse caso, o revólver, mesmo
defeituoso, continua tendo potencialidade lesiva, de sorte que poderá causar danos à integridade
física, sendo, portanto, o crime o de roubo circunstanciado.
5) O Ministério Público que deve provar que a arma utilizada estava em perfeitas condições de uso?
NÃO. Cabe ao réu, se assim for do seu interesse, demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo,
como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão
(STJ EREsp 961.863/RS).
6) Se, após o roubo, foi constatado que a arma estava desmuniciada no momento do crime, incide mesmo
assim a majorante?
NÃO. A utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza
o emprego de violência, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, já que esta está
vinculada ao potencial lesivo do instrumento, pericialmente comprovado como ausente no caso, dada a sua
ineficácia para a realização de disparos (STJ HC 190.067/MS).
7) Além do roubo qualificado, o agente responderá também pelo porte ilegal de arma de fogo (art. 14 ou
16, da Lei n. 10.826/2003)?
Em regra, não. Geralmente, o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo
circunstanciado. Aplica-se o princípio da consunção, considerando que o porte ilegal de arma de fogo
funciona como crime meio para a prática do roubo (crime fim), sendo por este absorvido.
Você poderá encontrar assim no concurso:
(Promotor/MPRO – 2010) O delito de roubo majorado por uso de arma absorve o delito de porte de arma
(afirmativa CORRETA).
“A conduta de portar arma ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, quando, ao longo da instrução
criminal, restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os
delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, incidindo, assim, o princípio da consunção” (STJ HC
178.561/DF).
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Veja trechos da ementa desse julgado mencionado acima:
1. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um
crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais
amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação
de dependência entre as condutas praticadas (Precedentes STJ).
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No entanto, poderá haver condenação pelo crime de porte em concurso material com o roubo se ficar
provado nos autos que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou
depois do crime de roubo e que ele não se utilizou da arma tão somente para cometer o crime patrimonial.
Ex: “Tício”, às 13h, mediante emprego de um revólver, praticou roubo contra “Caio”, que estava na parada
de ônibus (art. 157, § 2º, I, CP). No mesmo dia, por volta das 14h 30min, em uma blitz de rotina da polícia
(sem que os policiais soubessem do roubo ocorrido), “Ticio” foi preso com os pertences da vítima e com o
revólver empregado no assalto. Em um caso semelhante a esse, a 5ª Turma do STJ reconheceu o concurso
material entre o roubo e o delito do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, afastando o princípio da consunção.

2. No caso em apreço, observa-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo ocorreu em circunstância
fática distinta ao do crime de roubo majorado, porquanto os pacientes foram presos em flagrante na posse
do referido instrumento em momento posterior à prática do crime contra o patrimônio, logo, em se
tratando de delitos autônomos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. (...)
(HC 199.031/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 21/06/2011)

Outro julgado recente do STF no mesmo sentido:
1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo
três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas.
2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade
/pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. (...)
(RHC 106067, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 26/06/2012)
Se houver pluralidade de causas de aumento no crime de roubo (art. 157, § 2º do CP), o juiz não poderá
incrementar a pena aplicada com base unicamente no número de majorantes nem se valer de tabelas
com frações matemáticas de aumento.
Para se proceder ao aumento, é necessário que o magistrado apresente fundamentação com base nas
circunstâncias do caso concreto (Súmula 443-STJ).
STF. 2ª Turma. RHC 116676/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20.8.2013.
Causa de aumento incidente no caso de a vítima estar em serviço de transporte de valores
O inciso III do § 2º do art. 157 do Código Penal prevê que a pena do delito de roubo é majorada se a
vítima estava em serviço de transporte de valores e o agente conhecia essa circunstância.
Quando o dispositivo fala em “transporte de valores” não se restringe a dinheiro em espécie,
abrangendo outros bens e produtos que possuam expressão econômica.
No caso concreto, o STJ reconheceu que incide a majorante prevista no inciso III do § 2º do art. 157 do CP
na hipótese em que o autor praticou o roubo ciente de que as vítimas, funcionários dos Correios,
transportavam grande quantidade de produtos cosméticos de expressivo valor econômico e liquidez.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.309.966-RJ, Min. Rel. Laurita Vaz, julgado em 26/8/2014 (Info 548).

Grave ameaça/violência contra mais de uma pessoa, mas subtração de um só patrimônio
No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará
configurado apenas um crime, ainda que, no modus operandi (modo de execução), seja utilizada
violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa para a obtenção do resultado pretendido. Ex:
Maria estava saindo do banco, acompanhada de seu segurança. João, de arma em punho, deu uma
coronhada no segurança, causando lesão leve, e subtraiu a mala que pertencia a Maria. O agente
praticou um único roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I do CP), considerando
que somente um patrimônio foi atingido.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.490.894-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/2/2015 (Info 556).
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Extorsão
Súmula 96-STJ: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.
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Latrocínio
Súmula 610-STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente
a subtração de bens da vítima.
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Súmula 73-STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de
estelionato, da competência da Justiça Estadual.
O crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é de perigo abstrato
O CTB prevê o seguinte delito:
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com
habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde,
física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Para a configuração desse crime não é exigida a demonstração de perigo concreto de dano. Isso porque,
no referido artigo, não há previsão, quanto ao resultado, de qualquer dano no mundo concreto,
bastando a mera entrega do veículo a pessoa que se sabe inabilitada, para a consumação do tipo penal.
Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.468.099-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/3/2015 (Info 559).
Para que se configure o delito, é indispensável que as informações requisitadas sejam indispensáveis à
propositura de ACP
A Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) prevê como crime a seguinte conduta:
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
O crime consiste na conduta da pessoa que recebeu uma requisição do MP que exigia determinado
documento e/ou informação e o destinatário, em vez de cumpri-la, recusa, retarda ou se omite.
O STJ entende que se as informações requisitadas pelo MP não forem INDISPENSÁVEIS à propositura da
ACP, não haverá crime. Ex: o MP instaurou IC e requisitou determinadas informações do Secretário de
Saúde. Este prestou as informações fora do prazo assinalado, de forma que houve retardamento. Em
tese, o agente público teria praticado o crime do art. 10. Ocorre que, após receber as informações, o MP
decidiu arquivar o IC por entender que não houve qualquer violação a direitos transindividuais. Por via
de consequência, não existiu o crime do art. 10, já que as informações retardadas não eram
indispensáveis à propositura de ACP.
STJ. 5ª Turma. HC 303.856-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 7/4/2015 (Info 560).
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Aplicação da SV 24-STF a fatos anteriores à sua edição
A SV 24-STF diz que o crime tributário material só se consuma com o lançamento definitivo do tributo.
Em outras palavras, não existe crime antes da constituição definitiva do crédito tributário. Logo,
indiretamente, a SV afirma que o prazo prescricional só começa a ser contado no dia da constituição
definitiva do crédito tributário já que é nessa data que o delito se consuma (art. 111, I, do CP).
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Necessidade de perícia para demonstrar a configuração do delito
O art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90 prevê o seguinte delito:
Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo:
IX — vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matériaprima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;
Pena — detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Para caracterizar o delito previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990 (crime contra relação de consumo), é
imprescindível a realização de perícia a fim de atestar se as mercadorias apreendidas estão em condições
impróprias para o consumo, não sendo suficiente, para a comprovação da materialidade delitiva, auto de
infração informando a inexistência de registro do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
STJ. 5ª Turma. RHC 49.752-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015 (Info 560).

Perceba, portanto, que sob o ponto de vista da prescrição, a SV 24-STF é prejudicial para o réu porque
mesmo ele tendo praticado a conduta anos antes, o prazo prescricional nem começou a correr se ainda
não houve constituição definitiva do crédito tributário. Fica assim mais difícil de o agente escapar da
prescrição. O Estado-acusação acaba “ganhando” mais tempo para oferecer a denúncia antes que o
crime prescreva.
Desse modo, surgiu a tese defensiva de que a SV 24-STF, por ser mais gravosa ao réu, não poderia
retroagir para ser aplicada a fatos anteriores à sua edição, sob pena de isso ser considerado aplicação
retroativa “in malam partem”. Esse argumento foi aceito? É proibido aplicar a SV 24-STF para fatos
anteriores à sua edição?
NÃO. A tese não foi aceita. A SV 24-STF pode sim ser aplicada a fatos anteriores à sua edição.
Não se pode concordar com o argumento de que a aplicação da SV 24-STF a fatos anteriores à sua edição
configura retroatividade “in malam partem”. Isso porque o aludido enunciado apenas consolidou
interpretação reiterada do STF sobre a matéria.
A súmula vinculante não é lei nem ato normativo, de forma que a SV 24-STF não inovou no ordenamento
jurídico. O enunciado apenas espelhou (demonstrou) o que a jurisprudência já vinha decidindo.
STF. 1ª Turma. RHC 122774/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/5/2015 (Info 786).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
PRINCIPAIS NOVIDADES LEGISLATIVAS SOBRE DIREITO PROCESSUAL PENAL
LEI Nº 13.060, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
Em 2014, foi aprovada a Lei n. 13.060/2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial
ofensivo pelos agentes de segurança pública.
Principal regra da Lei n. 13.060/2014: uso prioritário de IMPO
Segundo a Lei, os órgãos de segurança pública, quando estiverem atuando em suas funções, deverão,
prioritariamente, utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo, que são conhecidos pela sigla IMPO.
Definição de IMPO
Instrumentos de menor potencial ofensivo são aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade
de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.
Exemplos de IMPO
Spray de pimenta, gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, agentes fumígenos, pistolas de impulsos
elétricos (como é o caso do taser).
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Vedação ao uso de arma de fogo
A Lei n. 13.060/2014 traz expressamente duas situações em que não é legítimo (não é permitido) o uso de
arma de fogo:
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Uso da força
O policial somente poderá deixar de lado a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo e passar
a usar a força se houver risco à sua integridade física ou psíquica. Mesmo assim, o uso da força deverá
obedecer aos seguintes princípios:
I - legalidade;
II - necessidade;
III - razoabilidade e proporcionalidade.

I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão
aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e
II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de
morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.
Quando ocorrerem danos às pessoas
Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em
pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem
como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada.
Fornecimento de IMPO
O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor
potencial ofensivo para o uso racional da força.

PRINCIPAIS JULGADOS SOBRE DIREITO PROCESSUAL PENAL

Nos crimes de autoria coletiva, não é necessária a descrição MINUCIOSA e INDIVIDUALIZADA da ação de
cada acusado.
www.dizerodireito.com.br
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STF fixa requisitos para atuação do Ministério Público em investigações penais
O STF reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria,
investigações de natureza penal, mas ressaltou que essa investigação deverá respeitar alguns parâmetros
que podem ser a seguir listados:
1) Devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais dos investigados;
2) Os atos investigatórios devem ser necessariamente documentados e praticados por membros do MP;
3) Devem ser observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, ou seja, determinadas
diligências somente podem ser autorizadas pelo Poder Judiciário nos casos em que a CF/88 assim exigir
(ex: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário etc);
4) Devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados;
5) Deve ser assegurada a garantia prevista na Súmula vinculante 14 do STF (“É direito do defensor, no
interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito
ao exercício do direito de defesa”);
6) A investigação deve ser realizada dentro de prazo razoável;
7) Os atos de investigação conduzidos pelo MP estão sujeitos ao permanente controle do Poder Judiciário.
A tese fixada em repercussão geral foi a seguinte: “O Ministério Público dispõe de competência para
promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os
advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da
possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle
jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Enunciado 14 da Súmula Vinculante), praticados
pelos membros dessa Instituição.”
STF. Plenário. RE 593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado
em 14/5/2015 (repercussão geral) (Info 785).
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O indiciamento é ato privativo da autoridade policial, segundo sua análise técnico-jurídica do fato. O juiz
não pode determinar que o Delegado de Polícia faça o indiciamento de alguém.
STF. 2ª Turma. HC 115015/SP, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2013.

Basta que o MP narre as condutas delituosas e a suposta autoria, com elementos suficientes para
garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Embora não seja necessária a descrição PORMENORIZADA da conduta de cada denunciado, o Ministério
Público deve narrar qual é o vínculo entre o denunciado e o crime a ele imputado, sob pena de ser a
denúncia inepta.
STJ. 5ª Turma. HC 214.861-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 28/2/2012.
Princípio da indivisibilidade da ação penal privada
O princípio da indivisibilidade significa que a ação penal deve ser proposta contra todos os autores e
partícipes do delito.
Segundo a posição da jurisprudência, o princípio da indivisibilidade só se aplica para a ação pena privada
(art. 48 do CPP).
O que acontece se a ação penal privada não for proposta contra todos? O que ocorre se um dos autores
ou partícipes, podendo ser processado pelo querelante, ficar de fora? Qual é a consequência do
desrespeito ao princípio da indivisibilidade?
 Se a omissão foi VOLUNTÁRIA (DELIBERADA): se o querelante deixou, deliberadamente, de oferecer
queixa contra um dos autores ou partícipes, o juiz deverá rejeitar a queixa e declarar a extinção da
punibilidade para todos (arts. 104 e 109, V, do CP). Todos ficarão livres do processo.
 Se a omissão foi INVOLUNTÁRIA: o MP deverá requerer a intimação do querelante para que ele faça
o aditamento da queixa-crime e inclua os demais coautores ou partícipes que ficaram de fora.
Assim, conclui-se que a não inclusão de eventuais suspeitos na queixa-crime não configura, por si só,
renúncia tácita ao direito de queixa. Para o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa,
exige-se a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou partícipes na queixa-crime
se deu de forma deliberada pelo querelante.
STJ. 5ª Turma. RHC 55.142-MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/5/2015 (Info 562).
Compete à Justiça Federal julgar o crime do art. 297, § 4º, do CP
Compete à Justiça Federal (e não à Justiça Estadual) processar e julgar o crime caracterizado pela omissão
de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP).
No delito tipificado no art. 297, § 4º, do CP, o sujeito passivo é o Estado (Previdência Social), uma vez que
a ausência de anotação de informações relativas ao vínculo empregatício na CTPS afeta diretamente a
arrecadação das contribuições previdenciárias (espécie de tributo), já que estas são calculadas com base
no valor do salário pago ao empregado.
Assim, quando o patrão omite os dados de que trata o § 4º, ele está lesando, em primeiro lugar, a
arrecadação da Previdência Social, administrada pelo INSS, que é uma autarquia federal. O empregado é
prejudicado de forma apenas indireta, reflexa.
STJ. 3ª Seção. CC 135.200-SP, Rel. originário Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 22/10/2014 (Info 554).
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DISPONIBILIZAR OU ADQUIRIR MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE
Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material
pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B do ECA), quando praticados
por meio da rede mundial de computadores (internet).
STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado
em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805).
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Crimes contra a honra praticados pelas redes sociais da internet: competência da JUSTIÇA ESTADUAL
(regra geral)
STJ. CC 121.431-SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/4/2012.

Crime de redução à condição análoga à de escravo: competência da Justiça Federal.
RE 541627, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008.
Competência no caso de ações envolvendo o FUNDEF
I – Ação PENAL: a competência será sempre da Justiça Federal.
II – Ação de IMPROBIDADE:
• Se houve complementação de recursos pela União: competência da Justiça Federal.
• Se não houve complementação de recursos pela União: competência da Justiça Estadual.
STF. 2ª Turma. HC 100772/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/11/2011.
STJ. 3ª Seção. CC 123.817-PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2012.
Em regra, cabe à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra o meio ambiente, excetuando-se apenas
os casos em que se demonstre interesse jurídico direto e específico da União, suas autarquias e fundações.
STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 115.159-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/6/2012.
Em regra, o CPP acolhe a teoria do resultado, considerando como lugar do crime o local onde o delito se
consumou (crime consumado) ou onde foi praticado o último ato de execução (no caso de crime
tentado), nos termos do art. 70 do CPP. Excepcionalmente, no caso de crimes contra a vida (dolosos ou
culposos), se os atos de execução ocorreram em um lugar e a consumação se deu em outro, a
competência para julgar o fato será do local onde foi praticada a conduta (local da execução). Adota-se a
teoria da atividade.
STF. 1ª Turma. RHC 116200/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/8/2013.
A competência originária por prerrogativa de função dos titulares de mandatos eletivos firma-se a partir
da diplomação.
STJ. 5ª Turma. HC 233.832-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/9/2012.
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Defesa preliminar do art. 514 do CPP
Se o acusado, à época do oferecimento da denúncia, não era mais funcionário público, não terá direito à
defesa preliminar de que trata o art. 514 do CPP.
STF. Plenário. AP 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/4/2014 (Info 743).
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Constitucionalidade do Provimento do TJ que regulamentou a audiência de custódia
Audiência de custódia consiste no direito que a pessoa presa em flagrante possui de ser conduzida
(levada), sem demora, à presença de uma autoridade judicial (magistrado) que irá analisar se os direitos
fundamentais dessa pessoa foram respeitados (ex: se não houve tortura), se a prisão em flagrante foi
legal e se a prisão cautelar deve ser decretada ou se o preso poderá receber a liberdade provisória ou
medida cautelar diversa da prisão.
A audiência de custódia é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que ficou
conhecida como "Pacto de San Jose da Costa Rica", promulgada no Brasil pelo Decreto 678/92 e ainda
não regulamentada em lei no Brasil.
Diante dessa situação, o TJSP editou o Provimento Conjunto nº 03/2015 regulamentando a audiência de
custódia no âmbito daquele Tribunal.
O STF entendeu que esse Provimento é constitucional porque não inovou na ordem jurídica, mas apenas
explicitou conteúdo normativo já existente em diversas normas da CADH e do CPP.
Por fim, o STF afirmou que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes porque
não foi o Provimento Conjunto que criou obrigações para os delegados de polícia, mas sim a citada
convenção e o CPP.
STF. Plenário. ADI 5240/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/8/2015 (Info 795).

Intimação da autoridade para prestar declarações
O art. 221 do CPP prevê que determinadas autoridades, quando forem chamadas para servirem como
testemunhas, serão ouvidas em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.
Essa garantia do art. 221 NÃO é aplicada quando a autoridade é convocada para ser ouvida na condição
de investigado ou de acusado.
STJ. 5ª Turma. HC 250.970-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/9/2014 (Info 547).
Não é necessário mandado judicial para que seja realizada a busca por objetos em interior de veículo de
propriedade do investigado quando houver fundadas suspeitas de que a pessoa esteja na posse de
material que possa constituir corpo de delito.
Será, no entanto, indispensável o mandado quando o veículo for utilizado para moradia do investigado,
como é o caso de cabines de caminhão, barcos, trailers.
STJ. 6ª Turma. HC 216.437-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/9/2012.
Os §§ 6º e 7º do art. 7º do Estatuto da OAB preveem que documentos, mídias e objetos pertencentes a
clientes do advogado investigado, bem como demais instrumentos de trabalho que contenham
informações sobre clientes, somente poderão ser utilizados caso estes clientes estejam sendo
formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à
quebra de inviolabilidade.
STJ. 6ª Turma. HC 227.799-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2012.
É ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o conduzido ocorrida quando da lavratura do
auto de prisão em flagrante, se não houver prévia comunicação do direito de permanecer em silêncio.
STJ. 6ª Turma. HC 244.977-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/9/2012.
Se o réu confessa o crime, mas suas declarações não representam efetiva colaboração com a investigação
policial e com o processo criminal nem fornecem informações eficazes para a descoberta da trama
delituosa, ele não terá direito ao benefício da delação premiada.
STJ. 6ª Turma. HC 174.286-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2012.
A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro
meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.296/1996.
Desse modo, é ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base em “denúncia
anônima”.
STF. Segunda Turma. HC 108147/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 11/12/2012.

Interceptação telefônica e gravação de conversa do investigado com seu advogado
As comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para
formação de prova em desfavor do outro interlocutor, ainda que este seja advogado do investigado.
STJ. 5ª Turma. RMS 33.677-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/5/2014 (Info 541).
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Encontro fortuito de provas
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Se uma autoridade com foro privativo mantém contato telefônico com pessoa que está com seu telefone
“grampeado” por decisão de juiz de 1ª instância, a gravação dessas conversas NÃO é nula por violação ao
foro por prerrogativa de função considerando que não era a autoridade quem estava sendo interceptada.
STJ. 6ª Turma. HC 227.263-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do TJ-RS), julgado em
27/3/2012.
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A sentença de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos, de forma fortuita,
durante a investigação de outros crimes no decorrer de interceptação telefônica determinada por juiz
diverso daquele competente para o julgamento da ação principal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.355.432-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 21/8/2014 (Info 546).
Segundo o art. 6º, da Lei n. 9.296/96, os procedimentos de interceptação telefônica serão conduzidos
pela autoridade policial (Delegado de Polícia Civil ou Federal).
O STJ e o STF, contudo, entendem que tal acompanhamento poderá ser feito por outros órgãos, como,
por exemplo, a polícia militar (o que ocorreu no caso concreto), não sendo atribuição exclusiva da
autoridade policial.
STF. 2ª Turma. HC 96986/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2012.
Em relação às interceptações telefônicas, o prazo de 15 dias, previsto na Lei nº 9.296/96, é contado a
partir do dia em que se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial.
STJ. 6ª Turma. HC 113.477-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/3/2012.
I – As interceptações telefônicas podem ser prorrogadas sucessivas vezes pelo tempo necessário,
especialmente quando o caso for complexo e a prova indispensável.
II – A fundamentação da prorrogação pode manter-se idêntica à do pedido original, pois a repetição das
razões que justificaram a escuta não constitui, por si só, ilicitude.
STJ. 5ª Turma. HC 143.805-SP, Rel. originário Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do
TJRJ), Rel. para o acórdão Min. Gilson Dipp, julgado em 14/2/2012.
Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao
investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do
material que, direta e indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em
determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio.
STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/4/2014 (Info 742).
É inconstitucional o art. 44 da Lei n. 11.343/2006 na parte em que proíbe a liberdade provisória para os
crimes de tráfico de drogas. Assim, é permitida a liberdade provisória para o tráfico de drogas, desde que
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
STF. Plenário. HC 104339/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 10/5/2012.
A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a manutenção da custódia
preventiva ordenada para garantir a aplicação da lei penal.
STJ. 5ª Turma. HC 239.269-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13/11/2012.

Aplicação analógica do art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015) ao processo penal
www.dizerodireito.com.br
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Não há nulidade processual na recusa do juiz em retirar as algemas do acusado durante a audiência de
instrução e julgamento, desde que devidamente justificada a negativa.
STJ. 6ª Turma. HC 140.718-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/10/2012.
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O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o
oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, reconsiderar a anterior
decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos
do art. 395 do CPP, suscitada pela defesa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.318.180-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/5/2013.

É cabível a aplicação analógica do art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015) ao processo penal.
Se no processo civil, em que se discutem direitos disponíveis, concede-se prazo em dobro, com mais
razão no processo penal, em que está em jogo a liberdade do cidadão.
STF. Plenário. Inq 3983/DF, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em
3/9/2015 (Info 797).
STF. Plenário. Inq 4112/DF, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em
1º/9/2015 (Info 797).
RECUSAS IMOTIVADAS E PLURALIDADE DE RÉUS
O direito de a defesa recusar imotivadamente até 3 jurados é garantido em relação a cada um dos réus,
ainda que as recusas tenham sido realizadas por um só defensor (art. 469 do CPP).
De acordo com o art. 468, caput, do CPP, o direito a até 3 recusas imotivadas é da parte. Como cada réu é
parte no processo, se houver mais de um réu, cada um deles terá direito à referida recusa.
Dessa forma, o direito às três recusas imotivadas é garantido ao acusado, e não à defesa, ou seja, cada
um dos réus terá direito às suas três recusas imotivadas ainda que possuam o mesmo advogado, sob
pena de violação da plenitude de defesa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.540.151-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 8/9/2015 (Info 570).
O assistente de acusação tem direito à réplica mesmo que o MP não a exerça
O assistente da acusação tem direito à réplica, ainda que o MP tenha anuído à tese de legítima defesa do
réu e declinado do direito de replicar.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.343.402-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/8/2014 (Info 546).
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Impossibilidade de seguradora intervir como assistente da acusação em processo que apure homicídio do
segurado
Segundo o art. 268 do CPP, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido
(pessoalmente ou por meio de seu representante legal, caso seja incapaz).
Caso a vítima tenha morrido, poderá intervir como assistente: a) o cônjuge; b) o companheiro; c) o
ascendente; d) o descendente; ou e) o irmão do ofendido.
Imagine que Maria fez um seguro de vida no qual foi previsto o pagamento de indenização de R$ 500 mil
a seu marido (João) caso ela morresse. Alguns meses depois, Maria apareceu morta, envenenada. O
inquérito policial concluiu que havia suspeitas de que João foi o autor do crime, razão pela qual ele foi
denunciado por homicídio doloso. Uma das cláusulas do contrato prevê que, se o beneficiário foi quem
causou a morte da segurada, ele não terá direito à indenização. A seguradora poderá intervir no processo
criminal como assistente da acusação para provar que João foi o autor do crime?
NÃO. A seguradora não tem direito líquido e certo de figurar como assistente do Ministério Público em
ação penal na qual o beneficiário do seguro de vida é acusado de ter praticado o homicídio do segurado.
O art. 268 prevê quem poderá intervir como assistente de acusação e neste rol não se inclui a seguradora.
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Pedido de absolvição pelo MP e recurso do assistente de acusação
Durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça pediu a absolvição do réu,
tendo ele sido absolvido pelos jurados. O assistente de acusação, que intervinha no processo, tem
legitimidade para recorrer contra essa decisão?
SIM. O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação, em caráter supletivo,
nos termos do art. 598 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição do réu.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.451.720-SP, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Nefi
Cordeiro, julgado em 28/4/2015 (Info 564).

O sujeito passivo do crime de homicídio é o ser humano e o bem jurídico é a vida, de forma que, por mais
que se reconheça que a seguradora possui interesse patrimonial no resultado da causa, isso não a torna
vítima do homicídio.
Vale ressaltar que, em alguns casos, a legislação autoriza que certas pessoas ou entidades, mesmo não
sendo vítimas do crime, intervenham como assistentes de acusação.
STJ. 6ª Turma. RMS 47.575-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/4/2015 (Info 560).
Procuração com poderes especiais para oposição de exceção de suspeição
Para que o Defensor Público represente o assistido no processo penal, é necessário que este outorgue
uma procuração?
• Regra: NÃO. O Defensor Público não precisa de mandato (procuração).
• Exceção: será necessária a procuração se o Defensor Público for praticar algum dos atos para os quais a
lei exige poderes especiais.
O art. 98 do CPP prevê que, para ser proposta exceção de suspeição do juiz, o defensor precisa de
procuração com poderes especiais.
O Defensor Público que faz a defesa do réu precisará de procuração com poderes especiais para arguir a
suspeição do juiz?
SIM. É exigível procuração com poderes especiais para que seja oposta exceção de suspeição por réu
representado pela Defensoria Pública, mesmo que o acusado esteja ausente do distrito da culpa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.431.043-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/4/2015 (Info 560).
Hipótese em que a ausência de intimação pessoal do defensor dativo não gera reconhecimento de nulidade
Obrigatoriedade de intimação pessoal do Defensor Público e do defensor dativo:
• Em regra, é obrigatória a intimação pessoal do defensor dativo, inclusive a respeito do dia em que será
julgado o recurso (art. 370, § 4º do CPP). Se for feita a sua intimação apenas pela imprensa oficial, isso é
causa de nulidade.
• Exceção: não haverá nulidade se o próprio defensor dativo pediu para ser intimado dos atos
processuais pelo diário oficial.
STJ. 5ª Turma. HC 311.676-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/4/2015 (Info 560).
Transação penal
Súmula vinculante 35-STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995
não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior,
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de
denúncia ou requisição de inquérito policial.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
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Anulação da pronúncia por excesso de linguagem
A sentença de pronúncia deve ser fundamentada. No entanto, é necessário que o juiz utilize as palavras
com moderação, ou seja, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, a fim de se evitar que fique
demonstrado na decisão que ele acredita firmemente que o réu é culpado pelo crime. Se o magistrado
exagera nas palavras utilizadas na sentença de pronúncia, dizemos que houve um “excesso de
linguagem”, também chamado de “eloquência acusatória”.
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Em caso de transação penal, não se aplicam os efeitos do art. 91 do CP
As consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença
condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza
meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As
consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo
consensual no respectivo instrumento de acordo.
STF. Plenário. RE 795567/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (Info 787).

O excesso de linguagem é proibido porque o CPP afirma que os jurados irão receber uma cópia da
sentença de pronúncia e das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do
processo (art. 472, parágrafo único). Assim, se o juiz se excede nos argumentos empregados na sentença
de pronúncia, o jurado irá ler essa decisão e certamente será influenciado pela opinião do magistrado.
Havendo excesso de linguagem, o que o Tribunal deve fazer? Deverá ANULAR a sentença de pronúncia e
os consecutivos atos processuais, determinando-se que outra seja prolatada.
Em vez de anular, o Tribunal pode apenas determinar que a sentença seja desentranhada (retirada do
processo) ou seja envelopada (isolada)? Isso já não seria suficiente, com base no princípio da economia
processual?
NÃO. Não basta o desentranhamento e envelopamento. É necessário anular a sentença e determinar que
outra seja prolatada. Isso porque, como já dito acima, a lei determina que a sentença de pronúncia seja
distribuída aos jurados. Logo, não há como desentranhar a decisão, já que uma cópia dela deverá ser
entregue aos jurados. Se essa cópia não for entregue, estará sendo descumprido o art. 472, parágrafo
único, do CPP.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.442.002-AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 28/4/2015 (Info 561).
STF. 1ª Turma. RHC 127522/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/8/2015 (Info 795).
UTILIZAÇÃO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA
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).
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CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA DA FAMÍLIA
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,
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JULGADOS SOBRE EXECUÇÃO PENAL
Trabalho externo
A exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo aplica-se para
os regimes fechado, semiaberto e aberto? Em outras palavras, o art. 37, caput, da LEP é regra válida para
as três espécies de regime?
NÃO. A exigência objetiva do art. 37 de que o condenado tenha cumprido no mínimo 1/6 da pena, para
fins de trabalho externo, aplica-se apenas aos condenados que se encontrem em regime fechado.
Assim, o trabalho externo é admissível aos apenados que estejam no regime semiaberto ou aberto
mesmo que ainda não tenham cumprido 1/6 da pena.
Em tese, o condenado ao regime semiaberto ou aberto poderia ter direito ao trabalho externo já no
primeiro dia de cumprimento da pena.
O art. 37 da LEP (que exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena) somente se aplica aos condenados
que se encontrem em regime inicial fechado.
STF. Plenário. EP 2 TrabExt-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/6/2014 (Info 752).

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 contratálo. 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).
Recusa injustificada do apenado ao trabalho constitui falta grave
A Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) prevê que o condenado à pena privativa de liberdade é
obrigado a trabalhar (art. 31 e art. 39, V).
Caso o preso se recuse, injustificadamente, a realizar o trabalho obrigatório, ele comete falta grave (art.
50, VI), podendo ser punido.
Obs: o dever de trabalho imposto pela LEP ao apenado não é considerado como pena de trabalho
forçado, não sendo incompatível com o art. 5º, XLVII, "c", da CF/88.
STJ. 6ª Turma. HC 264.989-SP, Rel. Min. Ericson Maranho, julgado em 4/8/2015 (Info 567).
Saída temporária
Súmula 520-STJ: O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional
insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional.
Obs: existe julgado do STF em sentido contrário.
O calendário de saídas temporárias é permitido? A prática da saída temporária automatizada é válida?
• STJ: NÃO. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de
delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional (Súmula 520-STJ).
• STF: SIM. É legítima a decisão judicial que estabelece calendário anual de saídas temporárias para visita à
família do preso (HC 128763/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/8/2015. Info 793).
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
O art. 114, inciso I, da Lei de Execuções Penais, exige do condenado, para a progressão ao regime aberto,
a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo.
Segundo a 5ª Turma do STJ, esta regra deve ser interpretada com temperamentos, pois a realidade
mostra que, estando a pessoa presa, raramente ela possui condições de, desde logo, comprovar a
existência de proposta efetiva de emprego ou de demonstrar estar trabalhando, por meio de
apresentação de carteira assinada.
Desse modo, é possível a progressão mesmo sem o cumprimento desse requisito, devendo o apenado, após
conseguir a progressão, demonstrar que conseguiu a ocupação lícita, sob pena de ser cassado o benefício.
STJ. 5ª Turma. HC 229.494-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/9/2012.

www.dizerodireito.com.br

Página

NÃO SE ADMITE A PROGRESSÃO PER SALTUM
Progressão per saltum significa a possibilidade do apenado que está cumprindo pena no regime fechado
progredir diretamente para o regime aberto, ou seja, sem passar antes pelo semiaberto. A jurisprudência do STF
e do STJ afirmam que a progressão per saltum não é possível na execução penal. Assim, se o apenado está
cumprindo pena no regime fechado, ele não poderá ir diretamente para o regime aberto, mesmo que tenha, em
tese, preenchidos os requisitos para tanto. O STJ editou a Súmula 491 veiculando este entendimento.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
Súmula 493-STJ: É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao
regime aberto.

Súmula 491-STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é
imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional,
assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.
Prática de falta grave e interrupção da contagem do tempo para a progressão
Súmula 534-STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
Súmula 535-STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.
Falta grave e livramento condicional
Vale ressaltar que, no caso do livramento condicional, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção
do benefício, conforme entendimento sumulado do STJ: Súmula 441-STJ: A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional.
REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO EM CASO DE FALTA GRAVE
O art. 127 da LEP determina que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar, no máximo, até 1/3 (um
terço) do tempo remido.
Da leitura desse dispositivo legal se infere que o legislador pretendeu limitar somente a revogação DOS
DIAS REMIDOS (benefício da remição), razão pela qual não merece acolhida a pretensão de se estender o
referido limite aos demais benefícios da execução.
STF. 2ª Turma. HC 110921/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 22/5/2012.
Sobrevindo nova condenação a contagem do prazo para os benefícios é interrompida
Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo para concessão de
benefícios é interrompida, devendo ser feito novo cálculo com base no somatório das penas restantes a
serem cumpridas.
STJ. 6ª Turma. HC 210.637-MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/3/2012.

O inimputável submetido à medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico não poderá cumpri-la em estabelecimento prisional comum, ainda que sob a justificativa de
ausência de vagas ou falta de recursos estatais.
www.dizerodireito.com.br
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Duração da medida de segurança
Em se tratando de medida de segurança aplicada em substituição à pena corporal, prevista no art. 183 da
Lei de Execução Penal, sua duração está adstrita ao tempo que resta para o cumprimento da pena
privativa de liberdade estabelecida na sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada.
STJ. 6ª Turma. HC 130.162-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.
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Impossibilidade de execução provisória da medida de segurança
A medida de segurança se insere no gênero sanção penal, do qual figura como espécie, ao lado da pena.
Logo, não é cabível a execução provisória (antecipada) da medida de segurança, à semelhança do que
ocorre com a pena aplicada aos imputáveis.
STJ. 5ª Turma. HC 226.014-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/4/2012.
STF. 2ª Turma. HC 90226, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18/12/2007.

STJ. 5ª Turma. HC 231.124-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/4/2013.
Prescrição de medida de segurança
A prescrição da medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria é regulada pela pena
máxima abstratamente prevista para o delito.
STJ. 5ª Turma. REsp 39.920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/2/2014 (Info 535).
O crime de tráfico de drogas, com a redução do § 4º do art. 33, é equiparado a hediondo, estando sujeito
a progressão com requisitos objetivos mais rígidos
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas, limitando-se, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a
abrandar a pena do pequeno e eventual traficante, em contrapartida com o grande e contumaz traficante, ao
qual a Lei de Drogas conferiu punição mais rigorosa que a prevista na lei anterior.
Assim, se o indivíduo é condenado por tráfico de drogas e recebe a diminuição prevista no § 4º do art. 33,
mesmo assim terá cometido um crime equiparado a hediondo.
STF. 1ª Turma. RHC 118099/MS e HC 118032/MS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/2/2014 (Info 734).
Vedação ao indulto para o traficante privilegiado
Não é possível o deferimento de indulto a réu condenado por tráfico de drogas, ainda que tenha sido
aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena a ele imposta,
circunstância que não altera a tipicidade do crime.
Os condenados por crimes hediondos e equiparados não podem ser contemplados com o indulto, mesmo
o chamado “indulto humanitário”.
O fato de o condenado estar doente ou ser acometido de deficiência não é causa de extinção da
punibilidade nem de suspensão da execução da pena.
STF. 2ª Turma. HC 118213/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745).
Prescrição de infrações disciplinares na execução penal é de 3 anos
Se o Estado demorar muito tempo para punir o condenado que praticou uma falta disciplinar, haverá a
prescrição da infração disciplinar. Não existe lei federal prevendo de quanto será esse prazo prescricional. Por
essa razão, a jurisprudência aplica, por analogia, o menor prazo prescricional existente no Código Penal, qual
seja, o de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do CP. Assim, se entre o dia da infração disciplinar e a data de sua
apreciação tiver transcorrido prazo superior a 3 anos, a prescrição restará configurada.
STF. 2ª Turma. HC 114422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745).
Não havendo Casa do Albergado, é permitido o cumprimento da pena em prisão domiciliar
Constatada pelo juízo da execução a inexistência, no Estado-membro, de estabelecimento prisional para
cumprimento de pena em regime aberto, permite-se o início do cumprimento em prisão domiciliar, até
ser disponibilizada vaga no regime adequado.
STF. 1ª Turma. HC 113334/RS, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 18/2/2014 (Info 736).
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Remição de pena em razão de atividade laborativa extramuros
Remição é o direito que possui o condenado ou a pessoa presa cautelarmente de reduzir o tempo de
cumprimento da pena mediante o abatimento de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo ou de 1 dia de
pena a cada 3 dias de trabalho.
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Falta grave pela prática de crime doloso não exige trânsito em julgado de sentença condenatória
Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no
processo penal instaurado para apuração do fato.

A remição pelo trabalho abrange apenas o trabalho interno ou também o externo? Se o preso que está
no regime fechado ou semiaberto é autorizado a realizar trabalho externo, ele terá direito à remição?
SIM. É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime
fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros (trabalho externo).
A LEP, ao tratar sobre a remição pelo trabalho, não restringiu esse benefício apenas para o trabalho
interno (intramuros). Desse modo, mostra-se indiferente o fato de o trabalho ser exercido dentro ou fora
do ambiente carcerário. Na verdade, a lei exige apenas que o condenado esteja cumprindo a pena em
regime fechado ou semiaberto para que ele tenha direito à remição pelo trabalho.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.381.315-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/5/2015
(recurso repetitivo) (Info 562).
Remição da pena pela leitura
A atividade de leitura pode ser considerada para fins de remição de parte do tempo de execução da pena.
STJ. 6ª Turma. HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/6/2015 (Info 564).
Consequências decorrentes da prática de falta grave:
EXECUÇÃO PENAL
Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE:
ATRAPALHA

NÃO INTERFERE

 PROGRESSÃO: interrompe o prazo para a 
progressão de regime (Súmula 534-STJ).
 REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime.
 SAÍDAS: revogação das saídas temporárias.

 REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido.
 RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD.
 DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos.
 ISOLAMENTO: na própria cela ou em local adequado.
 CONVERSÃO: se o réu está cumprindo pena
restritiva de direitos, esta poderá ser convertida
em privativa de liberdade.

LIVRAMENTO
CONDICIONAL:
não
interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional (Súmula 441-STJ).
INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não
interfere no tempo necessário à concessão
de indulto e comutação da pena, salvo se o
requisito for expressamente previsto no
decreto presidencial (Súmula 535-STJ).
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Boa prova!
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