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DIREITO ADMINISTRATIVO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Recurso cabível contra a decisão do juiz que rejeita a inicial contra apenas alguns réus
Recursos cabíveis contra a:
1) sentença que rejeita a inicial da ação de improbidade: cabe APELAÇÃO.
2) decisão que recebe a inicial da ação de improbidade: cabe AGRAVO DE INSTRUMENTO.
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Segundo decidiu o STJ, pode ser conhecida a apelação que, sem má-fé e em prazo compatível
com o previsto para o agravo de instrumento, foi interposta contra decisão que, em juízo
prévio de admissibilidade em ação de improbidade administrativa, reconheceu a ilegitimidade
passiva ad causam de alguns dos réus.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.305.905-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/10/2015
(Info 574).
Improbidade administrativa - regulamentação
A improbidade administrativa é regida pela Lei nº 8.429/92.
Propositura da ação
A ação de improbidade deve ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada (art.
17).
Petição inicial
A petição inicial na ação por ato de improbidade administrativa, além dos requisitos exigidos no 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).
Defesa prévia (ou defesa preliminar)
Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido,
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro
do prazo de 15 dias (§ 7º do art. 17). Essa manifestação por escrito é chamada por alguns de “defesa
prévia” ou “defesa preliminar”.
Juízo de delibação
Recebida a manifestação por escrito (“defesa prévia” ou “defesa preliminar”), o juiz, no prazo de 30 dias,
em decisão fundamentada, fará um juízo preliminar (juízo de delibação) sobre o que foi alegado na petição
inicial e na defesa e poderá adotar uma das seguintes providências:
1) rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita;
2) receber a petição inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação (§ 9º do art. 17).
Qual é o recurso cabível contra as decisões acima mencionadas?
1) Contra a sentença que rejeita a inicial da ação de improbidade: cabe APELAÇÃO.
2) Contra a decisão que recebe a inicial: cabe AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÁRIOS RÉUS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE E JUIZ REJEITOU A INICIAL QUANTO A ALGUNS DELES
Imagine agora a seguinte situação:
O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra João, Paulo, Mário e Ricardo.
O juiz rejeitou a ação quanto a João e Paulo e recebeu a inicial no que tange a Mário e a Ricardo.
Mário e Ricardo recorreram, de forma correta, interpondo agravo de instrumento, nos termos do § 10 do
art. 17.
Qual recurso deverá ser interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz que rejeitou a ação
contra João e Paulo?
Agravo de instrumento. Segundo a jurisprudência do STJ, o recurso cabível da decisão que extingue o
processo com relação a alguns litisconsortes, prosseguindo quanto aos demais, é o agravo de instrumento.
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Suponha que o Ministério Público, em vez de agravo de instrumento, interpôs apelação contra essa
decisão. Foi manejado o recurso errado. Mesmo assim, será possível que o Tribunal receba o recurso
como se fosse um agravo de instrumento aplicando o princípio da fungibilidade?
SIM. Pode ser conhecida a apelação que, sem má-fé e em prazo compatível com o previsto para o agravo
de instrumento, foi interposta contra decisão que, em juízo prévio de admissibilidade em ação de
improbidade administrativa, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam de alguns dos réus.
Ausência de erro grosseiro
Na situação em análise, não há erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. Isso
porque a Lei nº 8.492/92 estabelece que, contra a decisão que recebe a inicial, caberá agravo de instrumento
(art. 17, § 10). No entanto, não há, de modo específico e expresso, previsão do recurso cabível para a hipótese
de rejeição da petição inicial da ação de improbidade (art. 17, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.429/92).
Desse modo, diante da ausência de previsão legal expressa, é razoável sustentar que não houve erro
grosseiro.
Resumindo. Recursos cabíveis contra a:
1) sentença que rejeita a inicial da ação de improbidade: cabe APELAÇÃO.
2) decisão que recebe a inicial: cabe AGRAVO DE INSTRUMENTO.
3) decisão que recebe a inicial contra alguns réus e rejeita para os demais: AGRAVO DE INSTRUMENTO
(obs: caso o autor da ação de improbidade interponha apelação em vez do AI, será possível receber o
recurso, com base no princípio da fungibilidade, desde que não haja má-fé e tenha sido interposto no
prazo do recurso correto).
Novo CPC
No CPC 2015, a apelação e o agravo de instrumento possuem agora o mesmo prazo (15 dias).

CONSELHOS PROFISSIONAIS
Fiscalização da presença de farmacêuticos nas farmácias
Súmula 561-STJ: Os conselhos regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e
autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional
legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos
respectivos estabelecimentos.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
Determinação legal para a presença de farmacêutico nas farmácias
A Lei Federal nº 5.991/73 determina que em todas as farmácias e drogarias deverá haver sempre um
farmacêutico trabalhando. Confira:
Art. 15. A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
§ 1º A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do
estabelecimento.
§ 2º Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os
casos de impedimento ou ausência do titular.
§ 3º Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e
na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos sob a
responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
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Ocorre que a Lei não disse, de forma explícita, qual seria o órgão ou entidade responsável pela fiscalização
dessa obrigação legal.
Diante disso, surgiu a seguinte dúvida: de quem é a competência para aplicar multas às empresas do
ramo farmacêutico que descumprirem a obrigação legal de manterem profissionais habilitados durante
todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos? Trata-se de competência do Conselho Regional
de Farmácia ou do órgão de vigilância sanitária?
Do Conselho Regional de Farmácia. Compete aos Conselhos Regionais de Farmácia a atribuição para
fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias que não cumprirem a exigência de manter profissional
legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos
estabelecimentos.
Para o STJ, esta competência decorre dos arts. 10 e 24 da Lei nº 3.820/60. Veja o que dizem os referidos
dispositivos:
Art. 10. As atribuições dos Conselhos Regionais são as seguintes:
(...)
c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às
autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja
de sua alçada; (...)
Art. 24. As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades
de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas
atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.
Parágrafo único. Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de
Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
E os órgãos de vigilância sanitária?
Os órgãos de vigilância sanitária possuem competência para conceder o licenciamento do estabelecimento
e para fiscalizar as farmácias e drogarias nos aspectos relacionados com o cumprimento das exigências
sanitárias (art. 21 da Lei nº 5.991/73). As atribuições dos órgãos de vigilância sanitária não incluem a
fiscalização da atuação ou não do farmacêutico, já que este é um aspecto ligado ao exercício da profissão,
razão pela qual é tarefa do respectivo Conselho Profissional.
Resumindo:
O Conselho Regional de Farmácia é o órgão competente para fiscalização das farmácias e drogarias quanto
à verificação de possuírem, durante todo o período de funcionamento dos estabelecimentos, profissional
legalmente habilitado, sob pena de incorrerem em infração passível de multa.
O órgão de vigilância sanitária tem como atribuição licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento
das drogarias e farmácias no que se refere a observância dos padrões sanitários relativos ao comércio
exercido, notadamente o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos.
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DIREITO CIVIL
PRESCRIÇÃO
Prazo prescricional da pretensão de cobrança de serviço de conserto de veículo por mecânico
Prescreve em 10 anos (art. 205 do CC) a pretensão de cobrar dívida decorrente de conserto de
automóvel por mecânico que não tenha conhecimento técnico e formação intelectual
suficiente para ser qualificado como profissional liberal.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.546.114-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/11/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João deixou seu carro para consertar na pequena oficina de Paulão, mecânico que mora no mesmo bairro
que ele.
O carro foi consertado, mas João combinou de pagar pelo serviço somente no mês seguinte.
Ocorre que João não cumpriu sua promessa.
Paulão passou 7 anos tentando receber amigavelmente o dinheiro.
Cansado de esperar, Paulão procura um advogado com o objetivo de ingressar com ação de cobrança
contra o mecânico.
O advogado, porém, afirma que nada pode fazer porque, segundo ele, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação era de 5 anos e já teria se esgotado, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos
seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou
mandato;
O parecer dado pelo advogado está correto? O prazo prescricional neste caso é mesmo de 5 anos?
NÃO. Não é possível enquadrar a situação em análise no art. 206, § 5º, II, do CC. Isso porque este
dispositivo trata sobre a prescrição em caso de "profissionais liberais". Ocorre que o referido mecânico
não possui conhecimento técnico e formação intelectual suficiente para ser qualificado como "profissional
liberal". Logo, não se aplica o art. 206, § 5º, II, do CC.
Profissional liberal
Considera-se profissional liberal aquela pessoa que exerce atividade especializada de prestação de serviços
de natureza predominantemente intelectual e técnica, normalmente com formação universitária, em
caráter permanente e autônomo, sem qualquer vínculo de subordinação.
Na categoria dos profissionais liberais, incluem-se médicos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos,
psicólogos, veterinários, agrônomo, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, economistas,
contabilistas, administradores, enfermeiros, professores etc.
Dessa forma, guardadas as peculiaridades de cada atividade, podem-se apontar as características comuns
das profissões liberais: (i) prestação de serviço técnico ou científico especializados; (ii) formação técnica
especializada, normalmente, em nível universitário; (iii) vínculo de confiança com o cliente (intuitu
personae); (iv) ausência de vínculo de subordinação com o cliente ou com terceiro; e (v) exercício
permanente da profissão.
Na hipótese, o mecânico não apresenta a necessária formação técnica especializada para que incida o
prazo prescricional quinquenal.
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Considerando que não incide o art. 206, § 5º, II, do CC, qual deverá ser o dispositivo aplicável ao caso?
Qual será o prazo prescricional?
10 anos, nos termos do art. 205 do CC:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
Resumindo:
Prescreve em 10 anos (art. 205 do CC) a pretensão de cobrar dívida decorrente de conserto de automóvel
por mecânico que não tenha conhecimento técnico e formação intelectual suficiente para ser qualificado
como profissional liberal.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Alienação fiduciária de imóvel em garantia de qualquer operação de crédito
É possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de
crédito não relacionada com o Sistema Financeiro Imobiliário? Em outros termos, é possível
que o dinheiro obtido com a alienação fiduciária de bem imóvel seja utilizado para outras
finalidades que não seja adquirir, construir ou reformar o imóvel oferecido em garantia?
SIM. É possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação
de crédito não vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel seja vinculado ao
financiamento do próprio bem que foi dado em garantia. Em outras palavras, o dinheiro obtido
com o empréstimo pode ser utilizado para finalidades diversas e não precisa estar vinculado à
aquisição, construção ou reforma de bem imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.542.275-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/11/2015 (Info 574).
CONCEITO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
“A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança,
aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em
regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de
determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo:
Método, 2012, p. 565).
REGRAMENTO
O Código Civil de 2002 trata de forma genérica sobre a propriedade fiduciária em seus arts. 1.361 a 1.368B. Existem, no entanto, leis específicas que também regem o tema:
• alienação fiduciária envolvendo bens imóveis: Lei nº 9.514/97;
• alienação fiduciária de bens móveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais: Lei nº 4.728/65 e
Decreto-Lei nº 911/69. É o caso, por exemplo, de um automóvel comprado por meio de financiamento
bancário com garantia de alienação fiduciária.
Nas hipóteses em que houver legislação específica, as regras do CC-2002 aplicam-se apenas de forma
subsidiária:
Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à
disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código
naquilo que não for incompatível com a legislação especial.
Resumindo:
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Alienação fiduciária de
bens MÓVEIS fungíveis e
infungíveis quando o credor
fiduciário for instituição
financeira
Lei nº 4.728/65
Decreto-Lei nº 911/69

Alienação fiduciária de
bens MÓVEIS infungíveis
quando o credor fiduciário for
pessoa natural ou jurídica (sem
ser banco)
Código Civil de 2002
(arts. 1.361 a 1.368-A)

Alienação fiduciária de
bens IMÓVEIS

Lei nº 9.514/97

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS
Conceito
Na alienação fiduciária de bem imóvel alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem
(fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel de um bem
imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando
houver o adimplemento integral do débito.
Veja agora o conceito dado pela Lei nº 9.514/97:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de
coisa imóvel.
É possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito
não relacionada com o Sistema Financeiro Imobiliário? Em outros termos, é possível que o dinheiro
obtido com a alienação fiduciária de bem imóvel seja utilizado para outras finalidades que não seja
adquirir, construir ou reformar o imóvel oferecido em garantia?
SIM. É possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito
não vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel seja vinculado ao financiamento do próprio
bem que foi dado em garantia. Em outras palavras, o dinheiro obtido com o empréstimo pode ser utilizado
para finalidades diversas e não precisa estar vinculado à aquisição, construção ou reforma de bem imóvel.
É legítima a constituição de alienação fiduciária em garantia para financiar toda e qualquer obrigação
pecuniária.

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
Desnecessidade de notificação pessoal do devedor
acerca do leilão previsto no art. 63, § 1º, da Lei nº 4.591/64
Nas execuções disciplinadas pela lei que regula as incorporações imobiliárias (Lei nº
4.591/64), não há necessidade de notificação da parte inadimplente da data e hora do leilão
extrajudicial (art. 63, § 1º), quando existir autorização contratual para sua utilização e prévia
interpelação do devedor com intuito de possibilitar a purgação da mora.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.399.024-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/11/2015 (Info 574).
Incorporação imobiliária
É a atividade desenvolvida por um incorporador (pessoa física ou jurídica) por meio da qual ele planeja a
construção de um condomínio com unidades autônomas (ex: um prédio com vários apartamentos) e,
antes mesmo de iniciar a edificação, já aliena as unidades para os interessados e, com os recursos obtidos,
vai construindo o projeto.
Nas palavras do Min. Luis Felipe Salomão, "a expressão incorporação imobiliária designa a iniciativa do
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empreendedor que, com a venda antecipada das unidades autônomas, obtém capital necessário para
construção de edifício de apartamentos, sob o regime condominial".
Lei nº 4.591/64
A Lei nº 4.591/64 trata sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
Parte da Lei nº 4.591/64 foi revogada pelo Código Civil de 2002.
O art. 28 da Lei, que continua em vigor, assim conceitua incorporação imobiliária:
Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela presente Lei.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o
intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de
edificações compostas de unidades autônomas.
Execução extrajudicial
A Lei nº 4.591/64 conferiu um forte instrumento para o incorporador garantir seus direitos.
Este diploma prevê que, se o adquirente de uma unidade autônoma, durante o curso da obra, deixar de
pagar as prestações, será possível realizar um leilão público extrajudicial para vender a unidade que havia
sido comprada pelo inadimplente. Com o dinheiro arrecadado, o incorporador paga as prestações em
atraso e demais encargos e, se sobrar algum valor, devolve a quantia ao condômino excluído.
Essa possibilidade de leilão, que deve estar expressa no contrato, encontra-se prevista no art. 63 da Lei nº
4.591/64:
Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a falta de pagamento, por parte
do adquirente ou contratante, de 3 prestações do preço da construção, quer estabelecidas inicialmente,
quer alteradas ou criadas posteriormente, quando for o caso, depois de prévia notificação com o prazo de
10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato, conforme nêle se fixar, ou que, na falta
de pagamento, pelo débito respondem os direitos à respectiva fração ideal de terreno e à parte construída
adicionada, na forma abaixo estabelecida, se outra forma não fixar o contrato.
§ 1º Se o débito não for liquidado no prazo de 10 dias, após solicitação da Comissão de Representantes,
esta ficará, desde logo, de pleno direito, autorizada a efetuar, no prazo que fixar, em público leilão
anunciado pela forma que o contrato previr, a venda, promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da
quota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação do contrato de
construção.
(...)
Por que a Lei previu uma forma tão drástica de resolução da inadimplência?
Porque na incorporação imobiliária o sucesso do empreendimento e a entrega das unidades para todos os
demais adquirentes depende dos pagamentos que são feitos. Deve-se lembrar que a construção é
financiada com as parcelas que são pagas pelos adquirentes. Assim, se vários começam a atrasar e não se
tem uma forma rápida de solucionar esse problema, corre-se o risco de não haver a entrega do
condomínio, o que prejudicaria a coletividade dos adquirentes. Nesse sentido:
"(...) Se o problema fosse tão-somente o das conveniências do construtor como parte contratante,
resolver-se-ia como em qualquer outro contrato bilateral: cobrança das prestações ou invocação
da cláusula resolutória, na forma do direito comum. Estando, todavia, em jogo, afora o interesse
do construtor e do adquirente em mora, todo o conjunto dos candidatos às demais unidades
autônomas, a lei instituiu, então, este sistema que é peculiar ao caso, e criou a técnica das vendas
em leilão, por autoridade da Comissão de Representantes, investindo-a dos necessários poderes
irrevogáveis para levar a efeito a operação, em todas as suas fases." (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Condomínio e incorporações. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 327).

Dessa forma, se houver inadimplência do adquirente e, desde que exista previsão contratual, será possível
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a recuperação do crédito mediante a realização de execução extrajudicial (leilão extrajudicial) na qual será
vendida a quota-parte do condômino inadimplente.
Purgação da mora
Vale ressaltar que, antes de se iniciarem os preparativos do leilão, é indispensável que o adquirente
devedor seja notificado a fim de que ele tenha a possibilidade de, se quiser/puder, fazer a purgação da
mora (art. 63, caput, da Lei nº 4.591/64).
Imagine que o adquirente foi notificado para purgar a mora, mas não o fez, razão pela qual foi marcado
o leilão extrajudicial. Diante disso, indaga-se: o devedor precisará ser intimado da data e hora em que
será realizado o leilão? Se não houver a sua intimação, este leilão será inválido?
NÃO. Nas execuções disciplinadas pela lei que regula as incorporações imobiliárias (Lei nº 4.591/1964), não
há necessidade de notificação da parte inadimplente da data e hora do leilão extrajudicial (art. 63, § 1º).
Somente se exigem duas providências, quais sejam:
i) que exista autorização no contrato para que o leilão seja realizado em caso de inadimplemento (art. 63); e
ii) que o devedor seja previamente interpelado para a possibilidade de purgação da mora.
Quando o adquirente assina o contrato, lá já é informado sobre a possibilidade de realização de leilão em
caso de inadimplemento. Além disso, são publicados editais informando sobre o leilão, de sorte que, assim
como quaisquer outros terceiros, o devedor poderá tomar ciência da data e hora de sua ocorrência.

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
Termo inicial da taxa de ocupação de imóvel alienado fiduciariamente no âmbito do SFH
(Julgado que só interessa para concursos federais que cobrem SFH no edital)
Na hipótese em que frustrados os públicos leilões promovidos pelo fiduciário para a alienação
do imóvel objeto de alienação fiduciária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
a taxa de ocupação será exigível do fiduciante em mora a partir da data na qual se considera
extinta a dívida (art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97), e não desde a data da consolidação da
propriedade em nome do fiduciário (art. 27, caput, da Lei nº 9.514/97).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.401.233-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/11/2015
(Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João celebrou com a Caixa Econômica Federal (CEF) um contrato de alienação fiduciária para a compra de
seu imóvel residencial.
Significa dizer que João tomou dinheiro emprestado da CEF (agente financeiro/mutuante) com o objetivo
de adquirir a sua moradia, ficando o imóvel em nome da CEF até que ele pague totalmente a dívida. Dessa
forma, João permaneceu morando no imóvel adquirido, mas este ficou registrado em nome da instituição
financeira como uma forma de garantia de que o devedor irá pagar o débito, sob pena de perder o bem.
A alienação fiduciária de bens imóveis é regida precipuamente pela Lei nº 9.514/97.
Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
Vale ressaltar que o contrato acima foi celebrado no âmbito (segundo as regras) do Sistema Financeiro de
Habitação.
O SFH é um programa do Governo Federal, criado pela Lei nº 4.380/64, com o objetivo de facilitar que
pessoas de baixa renda pudessem adquirir a sua casa própria.
Informativo 574-STJ (26/11/2015 a 18/12/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 11

A legislação que rege o SFH prevê condições mais favoráveis às pessoas que adquirem os imóveis porque
existe um incentivo (subsídio) estatal. Em compensação, o adquirente tem que cumprir certas obrigações
e, em caso de inadimplemento, são estipuladas regras mais céleres para a cobrança do débito.
Personagens
No exemplo dado acima, podemos assim definir os personagens envolvidos:
João
Chamado de mutuário/fiduciante.
Mutuário é a pessoa beneficiada por um contrato de mútuo, ou seja, quem toma dinheiro emprestado.
Fiduciante é a pessoa que, no contrato de alienação fiduciária, transmite a propriedade do bem ao credor
como forma de garantia da dívida. Fiduciante é a parte devedora. Fiducia é uma palavra de origem latina
que significa confiança. Assim, fiduciante é a pessoa que dá o bem em confiança.
CEF
Chamada de mutuante/fiduciária.
Mutuante é a pessoa que empresta dinheiro em um contrato de mútuo.
Fiduciária é a pessoa que, no contrato de alienação fiduciária, recebe a propriedade do bem do devedor
como forma de garantia da dívida. Fiduciária é a parte credora.
Inadimplência
João comprometeu-se a pagar a dívida em 180 prestações.
Ocorre que, por dificuldades financeiras, o mutuário/fiduciante tornou-se inadimplente.
Quando o fiduciante não paga a dívida, a lei afirma que ocorre a consolidação da propriedade em nome do
fiduciário. Nesse sentido é o que prevê o art. 26 da Lei nº 9.514/97:
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidarse-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
Leilão
Importante explicar que, apesar de a lei falar que a propriedade do imóvel consolida-se em nome do
fiduciário, isso não significa que ele tenha se tornado o proprietário pleno do bem.
A Lei impõe ao fiduciário a obrigação de tentar alienar o imóvel por meio de leilão:
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados
da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do
imóvel.
No momento em que ocorre a consolidação da propriedade (arts. 26 e 27, caput), caso o fiduciante
(devedor) continue morando no imóvel, o fiduciário (credor) poderá exigir o pagamento da taxa de
ocupação de que trata o art. 37-A da Lei nº 9.514/97?
NÃO. A taxa de ocupação está prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 nos seguintes termos:
Art. 37-A. O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do
imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art.
24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus
sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
Apenas como uma figura de linguagem para você entender melhor, essa taxa de ocupação é como se fosse
um "aluguel", ou seja, uma "remuneração" paga ao fiduciário pelo fato de o fiduciante continuar na posse
do imóvel mesmo estando inadimplente.
A taxa de ocupação só pode ser exigida pelo fiduciário se o fiduciante continuar ocupando o imóvel
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mesmo após o bem ter sido alienado em leilão. Essa é a redação literal do art. 37-A. Volte lá e leia a parte
em cinza para conferir.
Desse modo, a taxa de ocupação somente é exigível a partir da data da alienação do imóvel em leilão e irá
durar até o dia em que o fiduciante desocupar o imóvel.
Segundo leilão
Algumas vezes o imóvel não é vendido no primeiro leilão, sendo necessário um segundo leilão. Veja o que
estabelece a Lei nº 9.514/97:
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados
da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do
imóvel.
§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na
forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.
§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais.
(...)
§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a
importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias,
depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse
que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código
Civil.
§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º,
considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.
§ 6º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do
segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.
Vamos resumir o que dizem os dispositivos acima transcritos:
 É feita uma primeira tentativa de leilão, no qual o valor do lance não pode ser inferior ao valor do
imóvel (§ 1º).
 Se não houver proposta que preencha esta exigência, é marcado um segundo leilão. Neste segundo
leilão o bem será vendido pelo maior lance, desde que, nesse caso, seja superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais (§ 2º).
 Se sobrar algum valor após pagar estes débitos, ele será repassado ao devedor (§ 4º).
 Se no segundo leilão não se conseguir um lance com valor superior ao da dívida e encargos (§ 2º),
então, neste caso, o bem fica com o fiduciário (o fiduciário torna-se proprietário pleno) e a dívida é
considerada extinta (§ 5º).
Caso o bem não seja vendido nos dois leilões, o bem ficará com o fiduciário e a dívida será considerada
extinta (§§ 5º e 6º). Se mesmo assim o devedor não desocupar o imóvel, será possível que o fiduciário
cobre dele a taxa de ocupação? A partir de quando esta será contada?
SIM. Será possível cobrar a taxa de ocupação (art. 37-A). Ela será cobrada a partir da data em que for
considerada extinta a dívida, nos termos do § 5º do art. 27 acima transcrito.
Dessa forma, em regra, a taxa de ocupação pode ser cobrada a partir da data da alienação do imóvel no leilão.
Se os leilões restarem frustrados, a taxa de ocupação será cobrada a partir da data em que a dívida for
considerada extinta (art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97)

ALIMENTOS
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Prazo prescricional para reembolso de despesas feitas pela mãe no lugar do pai devedor
Se a mãe, ante o inadimplemento do pai obrigado a prestar alimentos a seu filho, assume essas
despesas, o prazo prescricional da pretensão de cobrança do reembolso é de 10 anos.
Ex: João e Maria, quando se divorciaram, fizeram um acordo quanto à guarda e alimentos do
filho. A guarda ficaria com Maria e João teria que arcar, a título de pensão alimentícia, com as
despesas do plano de saúde (R$ 100) e as mensalidades do colégio (R$ 400). João deixou de
pagar tais despesas. Maria passou a arcar, ela própria, com tais pagamentos. O prazo para
Maria reaver esse dinheiro de João é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.453.838-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/11/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria, quando se divorciaram, fizeram um acordo quanto à guarda e alimentos do filho de 7 anos.
A guarda ficaria com Maria e João teria que arcar, a título de pensão alimentícia, com as despesas do plano
de saúde (R$ 100) e as mensalidades do colégio (R$ 400).
Estava correndo tudo bem, mas João deixou de pagar tais despesas.
Maria, preocupada com a saúde e educação do filho, passou a arcar, ela própria, com tais pagamentos.
Durante todo o ano de 2010 Maria pagou as parcelas do plano de saúde e as mensalidades escolares.
Em 2011, João voltou a cumprir normalmente sua obrigação.
Em 2016, Maria e João tiveram uma séria discussão e ela, com raiva, decidiu ajuizar ação contra ele
cobrando todos os valores por ela pagos no ano de 2010 (plano de saúde e mensalidades).
Prescrição
Ao ser citado, João argumentou que Maria não poderia mais exigir tais parcelas, considerando que o prazo
prescricional era de 2 anos, nos termos do art. 206, § 2º do CC:
Art. 206. Prescreve:
§ 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.
A tese invocada por João está correta?
NÃO. Se a mãe, ante o inadimplemento do pai obrigado a prestar alimentos a seu filho, assume essas
despesas, o prazo prescricional da pretensão de cobrança do reembolso é de 10 anos, e não de 2 anos.
Gestão de negócios
Segundo entendeu o STJ, a mãe, neste caso, atuou como se fosse uma gestora de negócios ("gestão de
negócios"), figura prevista no art. 861 do CC:
Art. 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á
segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que
tratar.
Inclusive, no capítulo específico da gestão de negócios, há previsão especial relacionada com o dever legal
de alimentos àquele que os presta no lugar daquele que era realmente obrigado:
Art. 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se
devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato.
Nesse contexto, observa-se que a razão de ser do instituto, notadamente por afastar eventual necessidade
de concordância do devedor, é conferir a máxima proteção ao alimentado e, ao mesmo tempo, garantir
àqueles que prestam socorro o direito de reembolso pelas despesas despendidas, evitando o
enriquecimento sem causa do devedor de alimentos.
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Reconhecida a incidência da gestão de negócios, deve-se entender que a mãe agiu como terceiro não
interessado e seu crédito é de natureza pessoal (não se situando no âmbito do direito de família). Assim, o
crédito da mãe para com o genitor, não sendo de direito de família, não se aplica o art. 206, § 2º do CC.
Como não existe, no rol do art. 206, um dispositivo que se enquadre na presente situação, deve-se aplicar
a regra geral trazida pelo art. 205 do CC:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

DIREITO DO CONSUMIDOR
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
Saque indevido em conta bancária e dano moral
Importante!!!
O banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque
fraudulento que, mesmo diante de grave e evidente falha na prestação do serviço bancário,
teve que intentar ação contra a instituição financeira com objetivo de recompor o seu
patrimônio, após frustradas tentativas de resolver extrajudicialmente a questão.
STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 395.426-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Marco
Buzzi, julgado em 15/10/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João mantém uma conta poupança no Banco "XX".
Determinado dia, João constata que um terceiro conseguiu realizar um saque fraudulento e retirou R$ 2
mil de sua conta.
O cliente procurou o gerente do banco em diversas oportunidades tentando resolver a questão, mas a
instituição não devolveu o dinheiro, razão pela qual João teve que ingressar com ação de indenização por
danos materiais e morais.
Diante disso, indaga-se: o banco tem responsabilidade pelo saque fraudulento realizado por terceiro ou
poderá alegar que houve um caso fortuito? Qual é o tipo de responsabilidade aplicável?
O banco possui responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco. Ele não poderá alegar caso fortuito
porque se trata de um fortuito interno (e não fortuito externo).
O tema foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2011)
Para relembrar:
Fortuito interno
Fortuito externo
Está relacionado à organização da empresa.
Não está relacionado à organização da empresa.
É um fato ligado aos riscos da atividade É um fato que não guarda nenhuma relação de
desenvolvida pelo fornecedor.
causalidade com a atividade desenvolvida pelo
fornecedor.
É uma situação absolutamente estranha ao
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produto ou ao serviço fornecido.
Ex.1: o estouro de um pneu do ônibus da empresa Ex.1: assalto à mão armada no interior de ônibus
de transporte coletivo.
coletivo (não é parte da organização da empresa
de ônibus garantir a segurança dos passageiros
Ex.2: cracker invade o sistema do banco e contra assaltos).
consegue transferir dinheiro da conta de um
cliente.
Ex.2: um terremoto faz com que o telhado do
banco caia, causando danos aos clientes que lá
Ex.3: durante o transporte da matriz para uma das estavam.
agências, ocorre um roubo e são subtraídos
diversos talões de cheque (trata-se de um fato
que se liga à organização da empresa e aos riscos
da própria atividade desenvolvida).
Para o STJ, o fortuito interno NÃO exclui a obrigação Para o STJ, o fortuito externo é uma causa
do fornecedor de indenizar o consumidor.
excludente de responsabilidade.
Se houve saque fraudulento da conta bancária, este fato, por si só, gera direito à indenização por danos
morais? Pode-se dizer que em caso de saques fraudulentos existe dano moral in re ipsa (com prejuízo
presumido)?
NÃO. O STJ entende que nem sempre haverá condenação por danos morais em caso de saque fraudulento
feito em conta bancária. Nesse sentido: REsp 540.681/RJ, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 13/09/2005.
Assim, a retirada indevida de quantia depositada em conta poupança ou corrente não gera,
automaticamente, dano moral passível de indenização. Não há que se falar em dano moral in re ipsa.
Somente haverá dano moral se, no caso concreto, ficar provada a ocorrência de circunstâncias que
demonstrem que houve sofrimento, angústia, dor, ou seja, algo maior do que um mero aborrecimento.
No exemplo narrado acima, João terá direito de ser indenizado por danos morais? Há dano moral
indenizável neste caso?
SIM. O banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento que,
mesmo diante de grave e evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar ação contra a
instituição financeira com objetivo de recompor o seu patrimônio, após frustradas tentativas de resolver
extrajudicialmente a questão.
No caso concreto o banco não adotou as providências para resolver o problema
Na situação narrada, o STJ considerou que a instituição financeira não adotou quaisquer providências
hábeis a solucionar o problema narrado pelo consumidor, tanto que se fez necessário o ajuizamento de
uma ação judicial, em que pleiteado, além do dano moral, aquele de cunho patrimonial, consistente nos
valores sacados indevidamente da conta bancária.
Tais circunstâncias são suficientes à caracterização do dano moral, porque não podem ser consideradas
como meros dissabores, inerentes à vida social.
Diante das circunstâncias acima ressaltadas, houve violação à segurança legitimamente esperada pelo
consumidor, que, além de ter seu patrimônio subtraído indevidamente, viu frustradas as tentativas de
resolução extrajudicial da questão. O cliente somente conseguiu recuperar o dinheiro indevidamente
retirado de sua conta bancária após ter ajuizado ação judicial que obrigou a instituição financeira a
recompor os depósitos. Essa circunstância vai muito além de um mero dissabor, transtorno ou
aborrecimento corriqueiro.
Além disso, há que salientar que, além do caráter compensatório, a indenização por dano moral também
tem finalidades sancionatórias e preventivas, isto é, tem como objetivo desestimular novas faltas/falhas
na prestação do serviço.
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RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
Responsabilidade civil e banco postal
Importante!!!
A imposição legal de adoção de recursos de segurança específicos para proteção dos
estabelecimentos que constituam sedes de instituições financeiras (Lei nº 7.102/1983) não
alcança o serviço de correspondente bancário (Banco Postal) realizado pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Isso porque o correspondente bancário não exerce
atividade-fim e primária das instituições financeiras na forma definida no art. 17 da Lei nº
4.595/64
STJ. 2ª Turma. REsp 1.497.235-SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).
Apesar disso, a ECT é responsável pelos danos sofridos por consumidor que for 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).
Banco postal
O Banco Postal é a marca dos Correios que designa sua atuação como correspondente na prestação de
serviços bancários básicos em todo o território nacional. Tem como objetivo levar serviços de
correspondente à população desprovida de atendimento bancário e proporcionar acesso ao Sistema
Financeiro. (Conceito disponível no site dos Correios: http://www.correios.com.br/).
Em outras palavras, o banco postal é uma agência dos Correios que, além dos serviços postais tradicionais
(envio de cartas, encomendas etc.), também oferece alguns serviços bancários, como pagamentos de
contas até determinado valor.
Os bancos postais existem normalmente em municípios do interior onde não há bancos ou onde existem
muito poucos em razão dos altos custos para se manter agências nessas localidades.
Vale ressaltar que os serviços bancários desempenhados dentro dos Correios serão desenvolvidos por uma
instituição financeira que irá celebrar um contrato com a ECT. Ex: o Banco do Brasil faz um contrato com
os Correios para que, dentro das agências desta empresa pública, sejam realizadas algumas operações
bancárias. Quem irá realizar tais operações, na realidade, é o Banco do Brasil, mas utilizando-se da
estrutura dos Correios. Veja o que diz a Portaria nº 588/2000 do Ministério das Comunicações:
Art. 2º Os serviços relativos ao Banco Postal caracterizam-se pela utilização da rede de atendimento da
ECT para a Prestação de serviços bancários básicos, em todo território nacional, como correspondente de
instituições bancárias, na forma definida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de n° 2.707, de
30 de março de 2000.
Lei nº 7.102/83
A Lei nº 7.102/83 institui normas de segurança para os estabelecimentos financeiros. Em outras palavras,
esta Lei prevê quais equipamentos de segurança as instituições financeiras devem possuir a fim de garantir
a segurança dos clientes, dos funcionários e do dinheiro ali depositado. Ex: câmeras de segurança, porta
giratória, cabine blindada etc.
Ação civil pública ajuizada pelo MPF
O MPF ajuizou ação civil pública pedindo que a ECT fosse condenada a instalar nas agências dos Bancos
Postais todos os equipamentos de segurança previstos na Lei nº 7.102/83.
O pedido do MPF foi aceito? As exigências previstas na Lei nº 7.102/83 são aplicadas também aos
bancos postais? Os bancos postais deverão cumprir a Lei nº 7.102/83?
NÃO.
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A imposição legal de adoção de recursos de segurança específicos para proteção dos estabelecimentos
que constituam sedes de instituições financeiras (Lei nº 7.102/1983) não alcança o serviço de
correspondente bancário (Banco Postal) realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.497.235-SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).
Conceito de instituição financeira
A Lei nº 4.595/64 traz a definição do que seja instituição financeira:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas
públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia
de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras
as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou
eventual.
Segundo interpretação da doutrina, para que seja considerada instituição financeira, deverão estar
preenchidos os seguintes requisitos:
- captação de recursos de terceiros em nome próprio;
- seguida de repasse financeiro por meio de operação de mútuo
- com o intuito de auferir lucro derivado da maior remuneração dos recursos repassados em relação a
dos recursos coletados
- desde que a captação seguida de repasse se realize de forma habitual.
Esse conceito não se aplica ao correspondente bancário
Os correspondentes bancários são empresas contratadas por instituições financeiras e demais instituições
autorizadas pelo Banco Central para a prestação de serviços de atendimento aos clientes e usuários dessas
instituições.
Ao instituir o correspondente bancário, teve-se como objetivo garantir a um maior número de pessoas o
acesso aos produtos e serviços bancários, com redução nos custos de implementação e operacional,
fazendo com que fosse possível levar tais serviços a municípios que não atraem os bancos comerciais.
Trata-se, portanto, de atividade de cunho meramente acessório para os bancos.
Quando o banco faz um contrato com os Correios para ele atuar como correspondente bancário, não
significa que ele esteja contratando a ECT para fazer intermediação financeira. O que há é um contrato de
prestação de serviços regido fora do escopo das normas do Sistema Financeiro Nacional, com base no
disposto no Código Civil.
Lei nº 7.102/83 não se aplica a correspondentes bancários
Por essas razões, o STJ entendeu que a imposição legal de recursos de segurança específicos para proteção
dos estabelecimentos financeiros não abrange o serviço de correspondente bancário realizado pela ECT.
Ao realizar contrato com o banco para atuar na função de correspondente bancário, a ECT não se
transforma em uma agência bancária nem deixa de ser uma agência dos Correios. Sua natureza jurídica
continua a mesma. Ela não se transforma em instituição financeira nos termos do art. 17 da Lei nº
4.595/64.
A Lei nº 7.102/83 fica restrita aos "bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito,
associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as
cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências" (art. 1º, § 1º).

Aplicação da Lei nº 7.102/83 a Banco Postal inviabilizaria seus objetivos
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O intuito do legislador, ao criar o Banco Postal, não foi o de transformá-lo em uma instituição financeira e
seria financeiramente muito penoso submeter o correspondente bancário a arcar com as obrigações
típicas de segurança a que se encontram submetidas as instituições financeiras. Correr-se-ia o risco de
inviabilizar a própria atividade do correspondente bancário em virtude dos custos dos itens de segurança.
O FATO DE NÃO SE APLICAR A LEI 7.102/83 NÃO SIGNIFICA QUE OS CORREIOS ESTEJAM LIVRES DE INDENIZAR
Imagine a seguinte situação hipotética:
Cristiano estava pagando contas em um banco postal, quando foi vítima de um roubo armado, tendo,
inclusive, levado um tiro.
Em razão do ocorrido, ele ajuíza na Justiça Federal uma ação de indenização contra a Empresa de Correios
e Telégrafos – ECT (empresa pública federal).
A ECT contesta o pedido afirmando que o banco postal, por mais que preste serviços bancários, não pode
ser obrigado a cumprir as mesmas exigências de segurança impostas aos bancos pela Lei n. 7.102/83, já
que não é uma agência bancária, mas sim uma agência de correios e que presta alguns serviços bancários
mais simples em determinadas regiões mais afastadas do país, especialmente em locais onde não existem
(ou são poucas) instituições financeiras.
O pedido deverá ser julgado procedente? Os Correios possuem responsabilidade civil neste caso?
SIM.
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).
Realmente, os Correios estão certos quando dizem que não é possível exigir de um banco postal todas as
exigências de segurança previstas na Lei n. 7.102/83, tais como: equipamentos de filmagem, vigilância
ostensiva, artefatos que retardem a ação de criminosos, cabina blindada, dentre outros. Até mesmo
porque se tudo isso fosse obrigatório, acabaria inviabilizando a instalação e o funcionamento dos bancos
postais em diversas localidades do país.
No entanto, mesmo sem ter que cumprir todas as exigências da Lei n. 7.102/83, ainda assim a ECT possui
responsabilidade civil no caso concreto com base no Código de Defesa do Consumidor.
As pessoas que vão até a agência dos Correios, seja para utilizar os serviços postais propriamente ditos,
seja para os serviços do banco postal, são consideradas consumidoras, desde que sejam “destinatárias
finais” do produto ou serviço. Foi o caso do cliente do exemplo.
Os Correios, enquanto empresa pública prestadora de serviços públicos, submetem-se à responsabilidade
civil objetiva, por força do art. 37, § 6º da CF/88, e ainda em razão do art. 14 do CDC, devendo indenizar o
consumidor.
Não confundir:
 Os bancos postais não estão obrigados a cumprir as regras de segurança previstas na Lei nº 7.102/83
(REsp 1.497.235-SE).
 Apesar disso, a ECT é responsável pelos danos sofridos por consumidor que for assaltado no interior
de agência dos Correios na qual é fornecido o serviço de banco postal (REsp 1.183.121-SC).
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CLÁUSULAS ABUSIVAS
Responsabilização de consumidor por pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais
Importante!!!
Não é abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor em mora a
obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial.
Ex: João resolveu comprar um carro financiado por meio de leasing. No contrato, há uma
cláusula prevendo que se o comprador atrasar as parcelas e a instituição financeira tiver que
recorrer aos meios extrajudiciais para cobrar o débito, o financiado deverá pagar, além dos
juros e multa, honorários advocatícios, desde já estabelecidos em 20% sobre o valor da dívida.
Esta cláusula não é abusiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.002.445-DF, Rel. originário Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Raul
Araújo, julgado em 26/8/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João resolveu comprar um carro financiado por meio de leasing.
No contrato, há uma cláusula prevendo que se o comprador atrasar as parcelas e a instituição financeira
tiver que recorrer aos meios extrajudiciais para cobrar o débito, o financiado deverá pagar, além dos juros
e multa, honorários advocatícios, desde já estabelecidos em 20% sobre o valor da dívida.
Essa cláusula é abusiva?
NÃO. Não é abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor em mora a
obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial.
A cobrança do valor gasto com honorários advocatícios está autorizada pelo Código Civil
Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados
pelo devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de não causar prejuízo indevido para
o devedor em atraso, isso tem previsão expressa nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil:
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos
valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de
advogado, sem prejuízo da pena convencional.
Deve-se, contudo, assegurar este mesmo direito ao consumidor contratante
A cláusula acima mencionada, portanto, não tem nada de abusiva. No entanto, é importante ressaltar que
o direito nela previsto deverá ser assegurado, por igualdade, ao consumidor contratante caso o
fornecedor do serviço seja inadimplente.
Assim, se no contrato existir cláusula prevendo a incidência de honorários advocatícios extrajudiciais na
hipótese de cobrança de consumidor em mora, é necessário assegurar ao consumidor,
independentemente de previsão contratual, o mesmo direito. Isso se faz necessário a fim de cumprir o
disposto no art. 51, XII, do CDC:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
(...)
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito Ihe
seja conferido contra o fornecedor;
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DIREITO EMPRESARIAL
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
Certidões negativas que podem ser exigidas na transformação de sociedade simples em empresarial
Para efetuar o registro e o arquivamento de alteração contratual, a fim de promover a
transformação de sociedade civil em empresária, não é exigível a apresentação de certidões
negativas de débitos com o FGTS e com a União, exigindo-se, contudo, certidão negativa de
débito com o INSS.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.393.724-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28/10/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A sociedade "ABC" é constituída sob a forma de sociedade simples e deseja se transformar em uma
sociedade empresária, do tipo sociedade limitada.
Para tanto, os sócios da "ABC" requereram, na Junta Comercial (JUCEA) o registro e arquivamento da
alteração contratual para conversão de sociedade civil em empresária.
Como condição para que houvesse a alteração, a JUCEA exigiu que a "ABC" comprovasse, por meio de
certidões negativas, que não deve tributos federais. Em outras palavras, exigiu certidões negativas de
débitos com a União, com o FGTS e com o INSS.
A exigência das três certidões é válida?
NÃO. Para efetuar o registro e o arquivamento de alteração contratual a fim de promover a transformação
de sociedade civil em empresária, não é exigível a apresentação de certidões negativas de débitos com o
FGTS e com a União. Por outro lado, a JUCEA poderia sim exigir a certidão negativa de débito com o INSS.
Por que houve essa polêmica que acabou desaguando no STJ?
Por causa de uma sucessão de leis no tempo. Vejamos:
 Decreto-Lei nº 1.715/79 e Lei n. 8.036/90: exigem, para o registro e o arquivamento de alteração
contratual, a apresentação de certidões negativas de débitos com o FGTS e com a União. Essa era a
legislação invocada pela JUCEA.
 Ocorre que a Lei nº 8.934/94, que entrou em vigor posteriormente à normas acima mencionadas,
estabeleceu, em seu art. 37, a lista dos documentos necessários para se fazer o arquivamento e, no
parágrafo único do art. 37, determinou que nenhum outro documento poderá ser exigido. Era este o
fundamento legal suscitado pela sociedade para se recusar a fornecer as certidões.
Diante disso, o STJ entendeu a Lei nº 8.934/94 derrogou os dispositivos de leis anteriores que
estabeleciam outras exigências para o arquivamento de atos societários nas Juntas Comerciais.
Antinomia
No caso concreto, existe uma antinomia.
A antinomia ocorre quando existem duas normas jurídicas que conflitam entre si fazendo com que surja
uma dúvida no intérprete sobre qual delas deverá ser aplicada no caso concreto.
Há três critérios para a solução das antinomias aparentes:
i) critério cronológico: a norma posterior prevalece sobre a anterior;
ii) critério da especialidade: a norma especial (específica) prevalece sobre a geral;
iii) critério hierárquico: a norma superior prevalece sobre a inferior.
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Existe uma classificação que divide as antinomias em:
 Antinomia de primeiro grau: ocorre quando o conflito de normas envolve apenas um dos critérios
acima expostos. Em outras palavras, com um só dos critérios já se pode chegar à norma que deve ser
aplicada.
 Antinomia de segundo grau: verifica-se quando, para resolver a antinomia, será necessário utilizar dois
dos critérios acima mencionados.
Antinomia de segundo grau
O STJ considerou que, no caso concreto, havia uma antinomia de segundo grau. Isso porque o
Decreto-Lei
nº 1.715/79 e a Lei nº 8.036/90 são diplomas normativos que tratam, de forma específica, sobre tributos da
União e FGTS, exigindo a apresentação das certidões. Dessa forma, o DL 1.715/79 e a Lei nº 8.036/90 "vencem"
a Lei nº 8.934/94 no critério da especialidade. No entanto, o STJ entendeu que, na presente situação, o critério
cronológico é que deverá prevalecer e aí a Lei nº 8.934/94 (posterior) é que "vence" a análise.
Deve prevalecer o critério cronológico no caso porque o art. 37, parágrafo único, da Lei nº 8.934/94 é
categórico (enfático) em afirmar que "nenhum outro documento será exigido". Para o STJ, este comando
tem conteúdo nitidamente derrogatório, excluindo a possibilidade de subsistirem leis anteriores em
sentido contrário. Portanto, não são mais válidas as exigências de certidões negativas de débitos com o
FGTS e com a União, porque previstas em leis anteriores (DL 1.715/79 e Lei nº 8.036/90).
E a certidão negativa do INSS, por que ainda pode ser exigida?
Porque a exigência de certidão negativa do INSS existe por força da Lei nº 9.032/95, que é posterior à Lei
n. 8.934/1994. A Lei nº 9.032/95 alterou a Lei nº 8.212/91 determinando a exigência da Certidão Negativa
de Débitos (CND).
A ementa do referido julgado ficou assim redigida:
(...) 1. Exigência, por Junta Comercial, de certidões negativas tributárias como condição para o
arquivamento de ato de transformação de sociedade simples em sociedade empresária.
2. Antinomia jurídica entre a Lei 8.934/94, ao regular o registro público de empresas mercantis e
atividades afins, e leis tributárias específicas anteriores.
3. Possibilidade de aplicação do critério cronológico ou do critério da especialidade, caracterizando um
conflito qualificado como "antinomia de segundo grau".
4. Prevalência excepcional do critério cronológico. Precedente da Terceira Turma.
5. Derrogação tácita dos dispositivos de leis tributárias anteriores que condicionavam o ato de
arquivamento na Junta Comercial à apresentação de certidão negativa de débitos.
6. Interpretação condizente com o princípio constitucional da livre iniciativa. (...)
(STJ. 2ª Seção. REsp 1393724/PR, Rel. p/ Ac. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/10/2015)

CHEQUE
Devolução de cheque sem provisão de fundos e responsabilidade civil de instituição bancária
Importante!!!
O banco sacado não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada com o
objetivo de reparar os prejuízos decorrentes da devolução de cheque sem provisão de fundos
emitido por correntista.
Ex: João emitiu um cheque em favor de Paulo. Este foi até o banco tentar sacar a quantia, mas o
cheque foi recusado por falta de fundos. Paulo ajuizou ação de indenização contra o banco
alegando que houve má prestação do serviço bancário. Isso porque a instituição financeira
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deveria ser mais cautelosa e diligente ao fornecer talonário de cheques aos seus clientes,
verificando se são bons pagadores, se possuem renda suficiente, se já têm conta há muito
tempo etc. Tal pedido não encontra amparo na jurisprudência do STJ.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.509.178-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/10/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João emitiu um cheque em favor de Paulo no valor de R$ 10 mil.
Paulo foi até o banco tentar sacar a quantia, mas o cheque foi recusado por falta de fundos na conta de João.
Diante disso, Paulo ajuizou ação de indenização contra o banco alegando que houve má prestação do
serviço bancário. Isso porque a instituição financeira deveria ser mais cautelosa e diligente ao fornecer
talonário de cheques aos seus clientes, verificando se são bons pagadores, se possuem renda suficiente, se
já têm conta há muito tempo etc.
Dessa forma, Paulo alegou que é consumidor por equiparação e que o banco, fornecedor de serviços, lhe
causou danos em virtude de fato do serviço, havendo, portanto, responsabilidade objetiva da instituição
financeira.
A tese de Paulo foi aceita? O banco que recusa o pagamento de cheque sem fundos pode ser condenado
a indenizar o beneficiário por ter "escolhido" mal o cliente para o qual forneceu o talonário?
NÃO. O banco sacado não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada com o objetivo de
reparar os prejuízos decorrentes da devolução de cheque sem provisão de fundos emitido por correntista.
Resolução do Banco Central
Realmente os bancos devem ter cautelas no momento de fornecer talonário de cheques aos seus clientes.
Existe, inclusive, a Resolução nº 2.025/93 do BACEN, que estabelece regras para isso. Ocorre que, em
nenhum momento, esta Resolução ou qualquer outra norma impõe o ônus aos bancos de fiscalizarem
constantemente o saldo em conta dos clientes, nem transformam as instituições financeiras em
garantidores da solvibilidade de seus clientes.
Assim, não se tratando de cheque administrativo ou cheque visado, a partir do momento em que o cheque
é colocado à disposição do correntista não é possível que o banco faça um controle dos cheques que serão
emitidos pelos seus clientes e se o valor ali previsto tem fundos na conta bancária.
Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85)
O art. 4º da Lei nº 7.357/85, prevê que "a existência de fundos disponíveis é verificada no momento da
apresentação do cheque para pagamento".
Dessa forma, ao receber um cheque para saque, é dever do banco conferir se está presente algum dos
motivos para devolução do cheque, como no caso de o valor do título ser superior ao saldo ou ao eventual
limite de crédito rotativo. Se não houver, ele paga o valor. Se houver, ele recusa o pagamento. O serviço
prestado pelo banco ao portador do cheque resume-se a isso.
Logo, se não houve erro do banco ao fazer a conferência e recusar o cheque, não há defeito na prestação
do serviço, e, portanto, não cabe imputar ao banco qualquer conduta ilícita.
Responsabilidade de verificar se o emitente é bom pagador é de quem recebe o cheque
Não há responsabilidade da instituição financeira pelas atividades de seus correntistas na utilização de
cheques com má gestão de seus recursos financeiros.
A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento do cliente em relação a determinado valor é
de quem contrata, o qual deve se cercar dos meios necessários para saber se, em caso de falta de provisão
de fundos, terá como cobrar a quantia por outras formas.
O credor não é obrigado a receber o pagamento por meio de cheque e, caso não queira correr o risco da
devolução por falta de fundos, pode recusar esta forma de pagamento ou contratar uma empresa de
factoring que "compre" o título e assuma os riscos.
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A solidariedade não se presume
O título de crédito é apenas uma forma de facilitar as relações comerciais postas à disposição daqueles
que contratam e não representa a criação de responsabilidade solidária com o sacado, até porque a
solidariedade no direito brasileiro não se presume, já que depende de lei.
Não existe lei que estabeleça solidariedade entre o banco sacado e o emitente do cheque.
Resumindo
Não há defeito na prestação do serviço bancário quando ocorre devolução de cheque desprovido de
fundos, sendo o emitente do cheque o único responsável pelo pagamento da dívida.

DIREITO AMBIENTAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
Construção de hidrelétrica e prejuízo aos pescadores artesanais do local
Importante!!!
João é pescador artesanal e vive da pesca que realiza no rio Paranapanema, que faz a divisa
dos Estados de São Paulo e Paraná. A empresa "XXX", após vencer a licitação, iniciou a
construção de uma usina hidrelétrica neste rio. Ocorre que, após a construção da usina, houve
uma grande redução na quantidade de alguns peixes existentes no rio, em especial "pintados",
"jaú" e "dourados". Vale ressaltar que estes peixes eram os mais procurados pela população e
os que davam maior renda aos pescadores do local. Diante deste fato, João ajuizou ação de
indenização por danos morais e materiais contra a empresa (concessionária de serviço
público) sustentando que a construção da usina lhe causou negativo impacto econômico e
sofrimento moral, já que ele não mais poderia exercer sua profissão de pescador. O pescador
terá direito à indenização em decorrência deste fato?
Danos materiais: SIM.
Danos morais: NÃO.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.371.834-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/11/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João é pescador artesanal e vive da pesca que realiza no rio Paranapanema, que faz a divisa dos Estados de
São Paulo e Paraná.
A empresa "XXX", após vencer a licitação, iniciou a construção de uma usina hidrelétrica neste rio.
Ocorre que, após a construção da usina, houve uma grande redução na quantidade de alguns peixes
existentes no rio, em especial "pintados", "jaú" e "dourados". Vale ressaltar que estes peixes eram os mais
procurados pela população e os que davam maior renda aos pescadores do local.
Diante deste fato, João ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa
(concessionária de serviço público) sustentando que a construção da usina lhe causou negativo impacto
econômico e sofrimento moral, já que ele não mais poderia exercer sua profissão de pescador.
Contestação
Em sua defesa, a empresa refutou os pedidos de indenização alegando os seguintes argumentos:
a) a alteração da ictiofauna (conjunto de espécies de peixe que vive em determinado lugar) não configura
poluição, como definida no art. 3º, III, da Lei nº 6.938/81, nem dano ambiental. Trata-se de impacto ambiental
que pode ser mitigado por meio de programas ambientais, não sendo passível, portanto, de indenização;
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b) a construção da usina hidrelétrica foi um ato lícito, autorizado pelo Poder Público e feito após regular
licitação com a concessão de serviço público; logo, não ensejaria indenização.
c) houve uma diminuição dos peixes mencionados pelo pescador, mas um aumento de outras espécies,
ainda que menos lucrativas;
d) a construção de usina hidrelétrica é de interesse público relevante, de modo que a utilização do Rio
Paranapanema para essa finalidade não pode ser considerada lesão a interesses individuais.
O pescador terá direito à indenização por danos materiais em decorrência deste fato?
SIM. O pescador profissional artesanal que exerça a sua atividade em rio que sofreu alteração da fauna
aquática após a regular instalação de hidrelétrica (ato lícito) tem direito de ser indenizado, pela
concessionária de serviço público responsável, em razão dos prejuízos materiais decorrentes da
diminuição ou desaparecimento de peixes de espécies comercialmente lucrativas paralelamente ao
surgimento de outros de espécies de menor valor de mercado, circunstância a impor a captura de maior
volume de pescado para a manutenção de sua renda próxima à auferida antes da modificação da
ictiofauna.
Mas atos lícitos podem ensejar indenização?
SIM. Os atos lícitos podem dar causa à obrigação de indenizar. A única coisa que muda é o fundamento
desta indenização:
 No caso de atos ilícitos, o fundamento da indenização é o "princípio da responsabilidade", segundo o
qual aquele que causa um dano mediante ato ilícito deverá indenizar.
 Já no caso de atos lícitos, o fundamento está no fato de que se deve indenizar o sacrifício que uma ou
algumas pessoas suportaram a fim de que o Estado pudesse realizar uma atividade legítima de
interesse público. O objetivo é manter o equilíbrio econômico do patrimônio da pessoa afetada. Como
exemplos de indenização por ato lícito podemos citar: a desapropriação por utilidade pública, a
requisição de bens ou serviços, a encampação de serviços públicos concedidos, a execução
compulsória de medidas sanitárias.
Vale ressaltar, no entanto, que a indenização por atos lícitos não é absoluto, nem geral. A compensação
ficará restrita aos casos em que ficar comprovada a ocorrência de um dano especial e anormal gerado pela
Administração Pública. Não se pode generalizar esta indenização para todo e qualquer prejuízo que
decorra de atividades lícitas do Poder Público, sob pena de inviabilizar a Administração e negar o princípio
da supremacia do interesse público e da função social da propriedade. Nesse sentido: TÁCITO, Caio. Temas
de Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 566-567.
Celso Antônio afirma que, para que haja indenização em caso de atos lícitos é necessário que o fato ou ato
lesivo seja/tenha:
a) certo;
b) especial (o dano foi a uma pessoa ou grupo de pessoas e não um prejuízo generalizado para toda a
sociedade. Se alcançasse a todos os cidadãos configuraria ônus comum à vida em sociedade, repartindose, então, generalizadamente entre seus membros);
c) anormal (aquele que supera os incômodos e inconvenientes comuns);
d) causado dano a uma situação jurídica legítima da vítima.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: RT, 1981, p. 259)
O STJ considerou que os quatro requisitos acima estão previstos na situação concreta.
Ordenamento jurídico protege os pescadores artesanais
Vale ressaltar que o ordenamento jurídico confere especial proteção aos pescadores artesanais,
garantindo-lhes as condições mínimas de subsistência na época do defeso, bem como uma Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável que leve em conta suas peculiaridades e necessidades (Lei nº
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10.779/2003). Se a restrição de pesca na época do defeso confere o pagamento do seguro-defeso, não há
dúvida de que a diminuição do valor comercial do pescado causada pelo ato lícito da concessionária enseja
dano a legítimo interesse, passível de indenização.
A situação seria diferente se fosse pesca industrial ou amadora. Neste caso, o STJ afirmou que não haveria
indenização, já que não existe na legislação uma proteção especial aos seus praticantes, como existe para
o pescador artesanal.
E quanto aos danos morais? O pescador terá direito à compensação por danos morais?
NÃO. O pescador profissional artesanal que exerça a sua atividade em rio que sofreu alteração da fauna
aquática após a regular instalação de hidrelétrica (ato lícito) - adotadas todas as providências mitigatórias
de impacto ambiental para a realização da obra, bem como realizado EIA/RIMA - não tem direito a ser
compensado por alegados danos morais decorrentes da diminuição ou desaparecimento de peixes de
espécies comercialmente lucrativas paralelamente ao surgimento de outros de espécies de menor valor de
mercado, circunstância que, embora não tenha ocasionado a suspensão da pesca, imporia a captura de
maior volume de pescado para manutenção de sua renda próxima à auferida antes da modificação da
ictiofauna.
A indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental tem como objetivo evitar ou eliminar
fatores que possam causar riscos intoleráveis. Só que no presente caso, o risco era permitido porque a
atividade desenvolvida pela concessionária foi lícita e de interesse público.
A concessionária providenciou o EIA/RIMA e cumpriu satisfatoriamente todas as condicionantes, inclusive
propiciando a recomposição do meio ambiente com a introdução de espécies de peixes mais adaptadas à
vida no lago da hidrelétrica.
Além disso, não houve suspensão, em momento algum, da atividade pesqueira, ao contrário do que
ocorre em situações de poluição causada por desastre ambiental, durante o período necessário à
recuperação do meio ambiente. Em outras palavras, os pescadores continuaram podendo praticar a pesca,
ainda que em condições menos vantajosas.
A simples necessidade de que os pescadores se adaptem às novas condições da atividade pesqueira enseja
dano patrimonial (como vimos acima), mas não gera dano moral indenizável.
A alteração do meio ambiente não se enquadra, por si só, como poluição (Lei nº 6.938/81, art. 3º, III).
Tratar como poluição qualquer alteração ambiental que afete a biota implicaria, na prática, por exemplo, o
impedimento à atividade produtiva agropecuária e inviabilizaria a construção de hidrelétricas, por maiores
e mais eficazes que fossem as condicionantes ambientais e os benefícios ao interesse público.
Desse modo, nestas circunstâncias, estabelecer a condenação por dano moral, a qual, em última análise,
onerará o contrato de concessão, com reflexos nos custos do empreendimento, a ser arcado
indiretamente por toda a sociedade, representaria negar a supremacia do interesse público e da
destinação social da propriedade.
Mudando um pouco o exemplo, se a concessionária tivesse causado um dano ambiental no rio, dano
esse que impediu que os pescadores continuassem trabalhando no local, neste caso haveria direito a
dano moral?
SIM. É pacífico o entendimento no STJ de que cabe indenização por danos morais a pescadores que
tiveram impedida ou gravemente prejudicada a sua atividade em decorrência de poluição causada por
acidente ambiental. Nesse sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 1.354.536-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 26/3/2014 (recurso repetitivo) (Info 538).
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ECA
BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA
Inadequação do habeas corpus para impugnar decisão que determina
a busca e apreensão e o acolhimento de criança
Não cabe habeas corpus para impugnar decisão judicial liminar que determinou a busca e
apreensão de criança para acolhimento em família devidamente cadastrada junto a programa
municipal de adoção.
STJ. 4ª Turma. HC 329.147-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/10/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria conheceram uma criança órfã, chamada Lucas e resolveram adotá-la.
Ocorre que, em vez de iniciarem o procedimento legal para a adoção, eles simplesmente começaram a
criar Lucas em sua casa.
O Ministério Público ajuizou ação contra o casal e o juiz deferiu liminar determinando a busca e apreensão
da criança e a sua entrega para outra família devidamente cadastrada no programa de adoção.
Contra a decisão do juiz, o casal impetrou habeas corpus pedindo que a criança permanecesse com eles e
não fosse levada para outra família.
Agiu corretamente o casal? É cabível habeas corpus neste caso?
NÃO.
Não cabe habeas corpus para impugnar decisão judicial liminar que determinou a busca e apreensão de
criança para acolhimento em família devidamente cadastrada junto a programa municipal de adoção.
A jurisprudência majoritária do STJ entende que o habeas corpus não é instrumento processual adequado
para a concessão desse tipo de provimento jurisdicional.
Ademais, o caso não se enquadra na hipótese de ameaça de violência ou coação em liberdade de
locomoção prevista no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
Ação discutindo o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica
instituído em favor da Eletrobrás
Súmula 553-STJ: Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é
competente a Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra
a Eletrobrás. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo
estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o
julgamento da apelação se deferida a intervenção.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
No Direito Tributário, o que é um empréstimo compulsório?
Se houver...
1) uma calamidade pública
2) uma guerra externa ou
3) a necessidade de se fazer investimento público urgente e de interesse nacional ...
Informativo 574-STJ (26/11/2015 a 18/12/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 27

... a União poderá tomar emprestados recursos do contribuinte comprometendo-se a aplicar o valor
arrecadado em uma dessas despesas.
Nisso consiste o empréstimo compulsório, que é uma espécie de tributo prevista no art. 148 da CF/88:
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua
iminência;
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o
disposto no art. 150, III, "b".
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à
despesa que fundamentou sua instituição.
A lei complementar que instituir o empréstimo compulsório já deverá fixar o seu prazo e as condições de
resgate (art. 15, parágrafo único, do CTN).
Empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica
A súmula 553 trata a respeito de um empréstimo compulsório que foi instituído sobre o consumo de
energia elétrica.
Esse empréstimo compulsório foi criado pela Lei nº 4.156/62 com o objetivo de financiar a expansão e a
melhoria do setor elétrico brasileiro em uma época onde em muitos lugares do país não havia energia elétrica.
Assim, na conta de luz do consumidor, além da tarifa normal, era cobrado determinado valor a título de
empréstimo compulsório.
Esse empréstimo compulsório foi exigido até 1993.
O valor arrecadado era destinado à Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras), sociedade de economia mista
federal responsável pela expansão da oferta de energia elétrica no país.
Divergências quanto à devolução dos valores
No prazo previsto na lei, a Eletrobrás efetuou a devolução dos valores cobrados dos clientes como
empréstimo compulsório. No entanto, surgiram várias divergências acerca da quantia que seria realmente
devida. Isso porque diversos consumidores questionaram os índices de correção monetária e juros que
foram utilizados pela empresa para a devolução, especialmente por causa da alta inflação vivenciada no
período. Além disso, parte desses valores foram devolvidos em forma de ações preferenciais da Eletrobrás,
o que também gerou inúmeros conflitos quanto ao preço dessas ações, que não teria se baseado no valor
real de mercado.
Enfim, todos esses problemas acabaram se transformando em milhares de ações judiciais propostas pelos
consumidores contra a Eletrobrás.
Vimos que o dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório era repassado à Eletrobrás, que tinha
a obrigação de investir na expansão da rede elétrica e, no final do prazo previsto na lei, devolver aos
consumidores a quantia tomada emprestada. E a União, qual era o papel que a lei estabeleceu para ela?
A União instituiu o empréstimo compulsório e, segundo a lei, ela seria responsável solidária, juntamente
com a Eletrobrás, pela devolução dos valores aos consumidores (art. 4º, § 3º da Lei nº 4.156/62).
Em outras palavras, a obrigação de devolver os valores do empréstimo compulsório era solidária da União
e da Eletrobrás.
Diante disso, surgiu uma dúvida: de quem é a competência para julgar as demandas envolvendo
cobrança de valores relacionados com o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica?
Depende:
1) Se o consumidor propõe a ação contra a Eletrobrás e a União, em litisconsórcio: Justiça FEDERAL
Vimos acima que a União responde solidariamente pelo empréstimo compulsório, nos termos do art. 4º, §
3º, da Lei nº 4.156/62.
Desse modo, sendo caso de responsabilidade solidária, o autor (credor) poderá ajuizar a ação contra os
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dois devedores solidários (União e Eletrobrás) em litisconsórcio. Se assim o fizer, a competência será da
Justiça Federal, com base no art. 109, I, da CF/88:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
2) Se o consumidor propõe a ação exclusivamente contra a Eletrobrás:
REGRA: a competência será da Justiça ESTADUAL.
Como a dívida é solidária, o autor (credor) pode escolher ajuizar a ação contra apenas um dos devedores
solidários (art. 275 do CC). Não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo (REsp 1145146/RS).
Se escolher propor a ação exclusivamente contra a Eletrobrás (não incluindo a União na lide), a Justiça
Estadual será competente para a apreciação da causa. Isso porque, em regra, as sociedades de economia
mista, ainda que mantidas pela União, não são julgadas pela Justiça Federal. Se você ler novamente o
inciso I do art. 109 da CF/88 verificará que as sociedades de economia mista não estão ali previstas. Houve
uma opção do constituinte de não incluir tais empresas estatais no rol do art. 109 da CF/88. Justamente
por isso, as causas envolvendo a Eletrobrás (sociedade de economia mista federal), sem a presença da
União, são julgadas pela Justiça estadual.
EXCEÇÃO: se a União intervier na lide, a competência será da Justiça FEDERAL.
Como a União é devedora solidária, ela possui interesse jurídico e poderá pedir para intervir na lide.
Ocorrendo esta situação, o juiz de direito (juiz estadual) que estava apreciando a lide contra a Eletrobrás
deverá declinar a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.
Importante esclarecer que não cabe ao juiz de direito dizer se há ou não interesse da União. Pedindo a
União para intervir, o magistrado estadual deverá declinar a competência para que a Justiça Federal
aprecie o pedido da União (Súmula 150-STJ).
Esse pedido de intervenção da União pode ocorrer após o juiz já ter sentenciado a lide? Ex: o consumidor
ingressou, na Justiça Estadual, com ação exclusivamente contra a Eletrobrás. Em um primeiro momento,
a União não pediu para intervir na lide. O juiz de direito sentenciou condenando a Eletrobrás. Ao saber
da sentença, a União pede para intervir. Isso é possível? O que acontecerá neste caso?
Sim, é possível que a União requeira sua intervenção na lide mesmo após a sentença já ter sido prolatada.
Neste caso, os autos deverão ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para que este
analise em um primeiro momento o pedido de ingresso da União e, se deferida a intervenção, faça o
julgamento da apelação.
Trata-se de uma interessante hipótese em que o TRF irá julgar, em apelação, uma sentença proferida por
juiz estadual (juiz de direito).
Vale ressaltar que, quando a sentença foi prolatada pelo juiz direito, ele era competente para julgar a
causa, já que só havia a Eletrobrás na lide. Assim, a sentença não poderá ser anulada por incompetência.
Somente a partir do momento em que ocorre a intervenção da União é que a competência muda para a
Justiça Federal, ocasionando o deslocamento da competência, mas sem a anulação dos atos praticados
pelo juízo estadual anteriormente competente (STJ 1.111.159/RJ).
Vale ressaltar que, havendo manifestação da União no sentido de ingressar no feito na qualidade de
assistente da Eletrobrás, o feito deve ser deslocado para o TRF porque cabe à Justiça Federal (e não à
Justiça Estadual) analisar se cabe ou não a intervenção da União (Súmula 150 do STJ).
Agora leia novamente a súmula para ver se entendeu:
Súmula 553-STJ: Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a
Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobrás. Requerida a
intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos
ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção.
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JUSTIÇA GRATUITA
Prescindibilidade de preparo para a análise de assistência judiciária gratuita em sede recursal
Pacificou!!!
Importante!!!
Atualize o Info 564-STJ
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da
assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o
que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
Assim, não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra o indeferimento do pedido
de justiça gratuita.
Se o recurso diz respeito justamente à alegação do recorrente de que ele não dispõe de
condições econômico-financeiras para arcar com os custos da demanda, não faz sentido
considerá-lo deserto por falta de preparo, uma vez que ainda está sob análise o pedido de
assistência judiciária e, caso seja deferido, neste momento, o efeito da decisão retroagirá até o
período da interposição do recurso e suprirá a ausência do recolhimento e, caso seja
indeferido, deve ser dada oportunidade de regularização do preparo.
STJ. Corte Especial. AgRg nos EREsp 1.222.355-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 4/11/2015 (Info 574).
NOÇÕES GERAIS
Garantia de assistência jurídica integral e gratuita
A CF/88 prevê a garantia da assistência jurídica integral e gratuita em seu art. 5º, LXXIV: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Esse dispositivo constitucional consagra duas garantias:
II – Gratuidade da justiça
(Assistência Judiciária Gratuita – AJG).
Fornecimento pelo Estado de orientação e defesa Isenção das despesas que forem necessárias para
jurídica, de forma integral e gratuita, a ser que a pessoa necessitada possa defender seus
prestada pela Defensoria Pública, em todos os interesses em um processo judicial.
graus, aos necessitados (art. 134 da CF).
Era regulada pela Lei nº 1.060/50, mas o CPC 2015
Regulada pela Lei Complementar 80/94.
passou a tratar sobre o tema, revogando quase
toda essa lei.
I – Assistência jurídica integral e gratuita

Quem tem direito à gratuidade da justiça?
Tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC-2015).
Quem está abrangido por ela?
 pessoas físicas (brasileiras ou estrangeiras);
 pessoas jurídicas (brasileiras ou estrangeiras).
A pessoa beneficiada pela justiça gratuita está dispensada do pagamento de quais verbas?
Segundo o § 1º do art. 98 do CPC-2015, a gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
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IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral,
como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados
essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para
apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática
de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação
ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo
judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
Dispensa parcial
A gratuidade da justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou pode
consistir apenas na redução percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento (§ 5º do art. 98 do CPC-2015).
Parcelamento
A depender do caso concreto, o juiz poderá conceder ao requerente o direito de parcelar as despesas
processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento (§ 6º do art. 98 do CPC-2015).
Despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
Mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, a pessoa terá que pagar as despesas processuais e os
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (§ 2º do art. 98 do CPC-2015).
No entanto, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade. Em outras palavras, em até 5 anos, o credor deverá demonstrar
que o devedor passou a ter condições de custear tais despesas.
Passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário são consideradas extintas (§ 3º do art. 98 do CPC-2015).
Multas processuais
Mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, a pessoa terá o dever de pagar, ao final, as multas
processuais que lhe foram impostas (§ 4º do art. 98 do CPC-2015). Ex: multa por litigância de má-fé.
O juiz poderá conceder de ofício o benefício da assistência judiciária gratuita?
NÃO. É vedada a concessão “ex officio” do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado.
Assim, é indispensável que haja pedido expresso da parte (AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/02/2013).
DISPENSABILIDADE DO PRÉVIO PREPARO DO RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA
Recurso contra a decisão que INDEFERE ou REVOGA o benefício
O juiz pode indeferir por meio de decisão interlocutória ou na própria sentença.
 Se for por decisão interlocutória: o recurso cabível é o agravo de instrumento.
 Se for por sentença: o recurso será a apelação.
Imagine agora a seguinte situação:
João ingressou com ação ordinária e pediu a concessão de justiça gratuita, tendo o juiz indeferido por
meio de decisão interlocutória.
Contra essa decisão, o autor deseja interpor agravo de instrumento a ser julgado pelo Tribunal de Justiça.
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No entanto, o advogado de João ficou com uma tremenda dúvida:
João alega que não tem condições de pagar as despesas do processo. Ao interpor este recurso, ele terá
que fazer o seu preparo, ou seja, terá que pagar as custas e demais despesas relacionadas com o
recurso? A pessoa que pediu justiça gratuita e esta foi negada, para que possa recorrer terá que pagar
as custas do recurso comprovando o pagamento no momento da interposição? Caso ela não pague,
haverá deserção?
NÃO. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da
assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma
não poder pagar para, só depois, a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
Assim, não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra o indeferimento do pedido de justiça
gratuita.
Se o recurso diz respeito justamente à alegação do recorrente de que ele não dispõe de condições
econômico-financeiras para arcar com os custos da demanda, não faz sentido considerá-lo deserto por
falta de preparo, uma vez que ainda está sob análise o pedido de assistência judiciária e, caso seja
deferido, neste momento, o efeito da decisão retroagirá até o período da interposição do recurso e suprirá
a ausência do recolhimento e, caso seja indeferido, deve ser dada oportunidade de regularização do
preparo.
É um contrassenso exigir o prévio pagamento das custas recursais nestes casos em que a parte se insurge
contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob pena de incorrer em cerceamento
de defesa e inviabilizar o direito de recorrer da parte, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido a fim
de que seja examinada essa preliminar recursal.
Nesse sentido: STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 600.215-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado
em 2/6/2015 (Info 564).
Como fica a questão com o novo CPC?
O CPC 2015 adota expressamente a conclusão acima exposta e prevê que o recorrente não precisará fazer
o recolhimento das custas até que haja uma decisão do relator sobre a questão, antes do julgamento do
recurso (art. 101, § 1º).
Vamos explicar com calma:
João interpõe o agravo de instrumento e não precisará ainda, neste momento, pagar as custas do recurso.
O Desembargador que for sorteado como relator, ao receber o recurso, irá proferir uma decisão
monocrática, que pode ser:
 deferindo o benefício da justiça gratuita até que se julgue o mérito do recurso pelo Tribunal.
 negando o benefício da justiça gratuita até que o Tribunal examine o recurso. Neste caso, o relator
determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Essa decisão do Relator é monocrática (tomada sozinho) e provisória (isso porque o tema ainda será
apreciado pelo colegiado do Tribunal).
Como se trata de tema novo, vale a pena fazer a leitura dos dispositivos do novo CPC:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá
agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão,
preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará
ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
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JUSTIÇA GRATUITA
Pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal pode ser feito na própria petição recursal
Importante!!!
Mudança de entendimento!
Atualize seu livro de 2013
É possível a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição
recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite
normal do processo.
STJ. Corte Especial. AgRg nos EREsp 1.222.355-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 4/11/2015 (Info 574).
Qual é o momento em que deverá ser formulado o pedido de justiça gratuita?
Normalmente o pedido de justiça gratuita é feito na própria petição inicial (no caso do autor) ou na
contestação (no caso do réu). No entanto, a orientação pacífica da jurisprudência é de que a assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo (STJ. REsp 1261220/SP, DJe 04/12/2012).
É possível requerer a assistência jurídica gratuita no ato da interposição do recurso?
SIM. O STF entendeu que seria cabível deferir-se a gratuidade nessa fase processual, salvo se houvesse
fraude, como por exemplo, quando a parte não efetuasse o preparo e, depois, requeresse que se relevasse
a deserção. O Min. Marco Aurélio afirmou que é plausível imaginar a situação de uma pessoa que no início
do processo pudesse custear as despesas processuais, e, no entanto, depois de um tempo, com a mudança
de sua situação econômica, não tivesse mais condições de pagar o preparo do recurso, devendo então ter
direito de pleitear a assistência judiciária nessa fase processual (STF. 1ª Turma. AI 652139 AgR/MG, rel.
orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 22/5/2012).
O CPC 2015 deixa mais clara a possibilidade de o pedido ser feito a qualquer tempo, inclusive no momento
do recurso:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Caso o pedido de justiça gratuita seja formulado no momento do recurso, ele deverá ser realizado por
meio de petição avulsa ou pode ser feito no corpo do próprio recurso?
No corpo do próprio recurso. É possível a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita na
própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao
trâmite normal do processo.
Devem ser considerados os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos
processuais, do pas de nullité sans grief, da economia processual, da prestação jurisdicional célere e justa,
entre outros tantos.
Desse arcabouço normativo e principiológico é viável extrair interpretação no sentido de ser possível o
recebimento e a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na própria petição
recursal.
O Relator ou o Presidente do Tribunal, ao examinar o pedido de gratuidade, deverá:
(a) indeferi-lo se entender que há elementos nos autos que afastem a alegada hipossuficiência do
requerente;
(b) deferi-lo de plano, já que, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a parte
afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.
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A análise deste pedido de gratuidade, em regra, não encontrará dificuldade, nem atrasará o curso da
demanda principal, sendo, portanto, possível dispensar o excesso de formalismo para receber o
requerimento de assistência judiciária gratuita formulado na petição recursal, sempre que possível.
Em verdade, é possível que a parte contrária impugne o pleito. Aí sim, nesta situação, por demandar
maiores digressões, é razoável que a impugnação seja processada em apenso, sem suspensão do curso do
processo principal. Se esta não for a hipótese, é recomendável dispensar-se o excesso de formalismo,
dando maior efetividade às normas e princípios constitucionais e processuais citados, recebendo-se, pois,
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na própria petição recursal.
Como fica a questão com o novo CPC?
O CPC 2015 autoriza expressamente que o pedido de assistência judiciária gratuita seja formulado a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, na própria petição recursal, dispensado, com isso, a
retrógrada exigência de petição avulsa. Confira:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por
petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

REVELIA
Efeito material da revelia em caso de ação de indenização por danos materiais
Importante!!!
Em uma ação de indenização, se ocorrer a revelia, deve-se presumir a veracidade quanto aos
danos narrados na petição inicial. No entanto, esta presunção de veracidade não alcança a
definição do quantum indenizatório indicado pelo autor.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.520.659-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1º/10/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ajuizou ação de indenização por danos materiais contra Pedro alegando que este lhe causou R$ 100
mil de prejuízos patrimoniais.
Pedro, apesar de citado, não apresentou contestação. Ocorreu, portanto, a revelia (art. 344 do CPC 2015).
Conceito de revelia
Revelia consiste na não apresentação, pelo réu, da contestação, no prazo fixado em lei.
Efeitos da revelia
Verificada a revelia, em regra, ocorrem quatro efeitos:
a) Em regra, os fatos alegados pelo autor serão reputados como verdadeiros (efeito material da revelia).
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor.
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos.
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b) Os prazos contra o réu que não tenha advogado nos autos fluirão da data de publicação da decisão.
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato
decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se
encontrar.
c) Se o réu aparecer no processo ele não poderá mais alegar as matérias de defesa, salvo aquelas previstas
no art. 342 do CPC 2015.
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
d) O juiz poderá realizar o julgamento antecipado do pedido, desde que ocorra o efeito material da revelia
e não haja requerimento de prova.
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349.
Tais efeitos nem sempre ocorrerão
Esses efeitos são obrigatórios? Sempre que ocorrer a revelia, haverá esses efeitos?
NÃO. Tais efeitos ocorrem como regra, mas nem sempre. É possível, inclusive, que haja revelia sem a
verificação de nenhum desses efeitos. Ex: se o réu revel possuir advogado constituído nos autos e a
matéria versar sobre direitos indisponíveis.
Se houve revelia, isso significa que necessariamente o autor irá vencer a demanda?
Não. O fato de o réu ter sido revel não significa, necessariamente, que o juiz tenha que acolher o pedido
do autor.
A revelia gera uma presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação. Esta
presunção, no entanto, pode ser infirmada (enfraquecida) pelas demais provas dos autos. Por isso, nem
sempre que houver revelia haverá procedência do pedido do autor. Nesse sentido: STJ. 4ª Turma. EDcl no
Ag 1.344.460/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2013.
Voltando à situação hipotética que foi dada no início da explicação:
Pedro foi revel. O juiz julgou procedente o pedido de João, condenando Pedro a pagar a indenização a
João. No entanto, o magistrado determinou que o valor da indenização deveria ser calculado mediante
liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC 2015). Obs: a liquidação pelo procedimento
comum é a antiga "liquidação por artigos" do CPC 1973.
O autor recorreu alegando que, como houve revelia, suas alegações de fato devem ser tidas como
verdadeiras, nos termos do art. 344 do CPC 2015. Afirmou, ainda, que não há, na presente situação,
nenhuma das hipóteses previstas no art. 345 do Código a ponto de afastar esta presunção.
Logo, para o autor, o juiz deveria ter, obrigatoriamente, condenado o réu a pagar os R$ 100 mil requeridos
na petição inicial, já que houve presunção de veracidade quanto ao total da indenização pedida.
A tese do autor está correta? Em caso de revelia, deve-se presumir a veracidade do valor pedido de
indenização na petição inicial?
NÃO. Em uma ação de indenização, se ocorrer a revelia, deve-se presumir a veracidade quanto aos danos
narrados na petição inicial. No entanto, esta presunção de veracidade não alcança a definição do quantum
indenizatório indicado pelo autor.
Assim, o que deve ser considerado "verdadeiro" é a ocorrência do dano. Não se pode, contudo, confundir
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a existência do dano com a sua correta quantificação feita pelo autor na petição inicial.
O quantum, ou seja, o valor do dano deve corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido pela parte
lesada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.
Dessa forma, reconhecida a ocorrência dos alegados danos materiais, foi correta a decisão do magistrado
de determinar que o valor da indenização seja apurado em liquidação.

EXECUÇÃO
Impenhorabilidade da pequena propriedade rural
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.368.404-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/10/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria, casados, possuem uma pequena propriedade rural onde praticam agricultura juntamente
com os filhos.
Com o objetivo de aumentar a produção, eles decidiram comprar uma máquina rural. Como não tinham
dinheiro suficiente, fizeram um financiamento e deram o imóvel rural como garantia.
Por dificuldades financeiras, não conseguiram pagar as prestações do financiamento e o banco ingressou
com execução cobrando a dívida e requerendo a penhora do imóvel rural.
O referido imóvel poderá ser penhorado?
NÃO. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.
Previsão constitucional
CF88. Art. 5º (...)
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
Previsão no CPC
CPC 1973
CPC 2015
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
Art. 833. São impenhoráveis:
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida VIII - a pequena propriedade rural, assim definida
em lei, desde que trabalhada pela família;
em lei, desde que trabalhada pela família;
Existem outros precedentes no mesmo sentido:
(...) 1 - A pequena propriedade rural, ainda que oferecida anteriormente em hipoteca ao mesmo credor,
não pode ser penhorada para pagamento de cédula rural pignoratícia, não honrada com o penhor
inicialmente contratado.
2 - Em harmonia com o disposto no art. 5º, XXVI, da Constituição da República, a nova redação do inciso
VIII (antigo inciso X) do art. 649 do CPC suprimiu a anterior exceção legal, afastando qualquer dúvida: nem
mesmo eventual hipoteca é capaz de excepcionar a regra que consagra a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural sob exploração familiar. (...)
(STJ. 4ª Turma. REsp 684.648/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 08/10/2013)
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EXECUÇÃO FISCAL
Requisitos da petição inicial da execução fiscal
Súmula 558-STJ: Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o
argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
EXECUÇÃO FISCAL
Execução fiscal é...
- a ação judicial proposta pela Fazenda Pública (União, Estados, DF, Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações)
- para cobrar do devedor
- créditos (tributários ou não tributários)
- que estão inscritos em dívida ativa.
A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF) e, subsidiariamente, pelo CPC.
O procedimento da execução fiscal é especial e bem mais célere que o da execução “comum”.
Petição inicial
A execução fiscal começa com a petição inicial, proposta pela Fazenda Pública, que é uma peça processual
muito simples, normalmente de uma ou duas páginas, indicando apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
A petição inicial deverá ser instruída com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), que dela fará parte integrante,
como se estivesse transcrita.
A petição inicial e a CDA poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIR A INICIAL PELA FALTA DE INDICAÇÃO DO RG, CPF OU CNPJ DO DEVEDOR
Imagine a seguinte situação:
Determinado Município ajuizou execução fiscal contra João, devedor de IPTU, apontando o nome e o
endereço do devedor.
O juiz indeferiu a petição inicial da execução alegando que a Fazenda Pública não indicou o CPF ou o RG do
executado, o que violaria o art. 15 da Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico):
Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a
petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o
caso, perante a Secretaria da Receita Federal.
Agiu corretamente o magistrado?
NÃO. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de
indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
O art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), que trata sobre os requisitos da petição inicial na execução fiscal, não
exige que o exequente faça a indicação de RG, CPF ou CNPJ do executado. Confira:
Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
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Princípio da especialidade
Diante da diferença entre a Lei n. 6.830/80 e a Lei n. 11.419/2006, o STJ entende que deve prevalecer a
LEF, já que se trata de norma especial, que prepondera sobre a norma geral.
Nas execuções fiscais, até mesmo o CPC, que traz um artigo para tratar sobre os requisitos da petição
inicial, deve ser aplicado de forma subsidiária. Veja:
(...) A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não
podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex
specialis, somente se aplica subsidiariamente. (...)
(STJ. 1ª Seção. REsp 1138202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2009)
Orientação procedimental
O art. 15 da Lei n. 11.419/06 não criou um requisito processual para a formulação da petição inicial, mas
apenas estabeleceu uma orientação procedimental voltada para facilitar a identificação das partes.
Somente a Lei específica sobre execução fiscal (no caso, a Lei nº 6.830/80) pode trazer os requisitos
formais para a composição da petição do processo fiscal.
Novo CPC
O CPC 2015 exige que a qualificação das partes venha acompanhada da indicação do CPF/CNPJ, mas há a
ressalva de que a petição inicial pode ser recebida apesar da ausência de algumas informações. Veja:
Art. 319. A petição inicial indicará:
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o
domicílio e a residência do autor e do réu;
(...)
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer
ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II,
for possível a citação do réu.
§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a
obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
Desse modo, mesmo com o novo CPC, o entendimento exposto na Súmula 558 do STJ continua válido, seja
porque a LEF é especial, seja porque o CPC não faz a exigência do CPF e CNPJ de forma absoluta e peremptória.
Recurso especial repetitivo
O tema tratado na súmula já havia sido objeto de recurso especial repetitivo:
"Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do
CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº
6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral,
como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06".
(STJ. 1ª Seção. REsp 1450819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12/11/2014)
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EXECUÇÃO FISCAL
Requisitos da petição inicial da execução fiscal
Súmula 559-STJ: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial
com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da
Lei n. 6.830/1980.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
EXECUÇÃO FISCAL
Execução fiscal é...
- a ação judicial proposta pela Fazenda Pública (União, Estados, DF, Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações)
- para cobrar do devedor
- créditos (tributários ou não tributários)
- que estão inscritos em dívida ativa.
A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF) e, subsidiariamente, pelo CPC.
O procedimento da execução fiscal é especial e bem mais célere que o da execução “comum”.
Petição inicial
A execução fiscal começa com a petição inicial, proposta pela Fazenda Pública, que é uma peça processual
muito simples, normalmente de uma ou duas páginas, indicando apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
A petição inicial deverá ser instruída com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), que dela fará parte integrante,
como se estivesse transcrita.
A petição inicial e a CDA poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO DÉBITO
Imagine a seguinte situação:
Determinado Município ajuizou execução fiscal contra João, devedor de IPTU.
O juiz indeferiu a petição inicial da execução alegando que a Fazenda Pública não juntou o demonstrativo
de cálculo do débito, conforme exige o art. 614, II, do CPC 1973 (art. 798, I, "b", do CPC 2015):
CPC 1973
CPC 2015
Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao
execução, pedir a citação do devedor e instruir a exequente:
petição inicial:
I - instruir a petição inicial com:
(...)
(...)
II - com o demonstrativo do débito atualizado até b) o demonstrativo do débito atualizado até a data
a data da propositura da ação, quando se tratar de de propositura da ação, quando se tratar de
execução por quantia certa;
execução por quantia certa;
Agiu corretamente o magistrado?
NÃO. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF) trata sobre os requisitos da petição inicial na execução fiscal e não exige
que o exequente instrua a petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito. Veja a redação da LEF:
Art. 6º A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
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III - o requerimento para a citação.
§ 1º A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se
estivesse transcrita.
§ 2º A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado
inclusive por processo eletrônico.
§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.
Consequentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal,
uma vez que a Lei nº 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da
petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles.
Princípio da especialidade
Diante da diferença entre a Lei n. 6.830/80 e o CPC, o STJ entende que deve prevalecer a LEF, já que se
trata de norma especial, que prepondera sobre a norma geral:
(...) A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não
podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex
specialis, somente se aplica subsidiariamente. (...)
(STJ. 1ª Seção. REsp 1138202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2009)
Como a LEF dispõe expressamente quais são os requisitos necessários para a instrução da petição inicial do
procedimento executório fiscal, não se mostra aplicável o CPC, eis que inexistente qualquer lacuna na lei
especial que demande a aplicação subsidiária do regramento processual ordinário.
CDA já discrimina o débito
Além disso, a própria Certidão da Dívida Ativa que embasa a execução já discrimina a composição do débito,
considerando que todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo (que goza de
presunção de liquidez e certeza). Nesse sentido, veja o que estabelecem os §§ 5º e 6º, do art. 2º, da LEF:
Art. 2º (...)
§ 5º O Termo da Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e
de outros;
II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
momento legal e o termo inicial para o cálculo;
V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI – o número do processo
administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6º A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada
pela autoridade competente.
Recurso especial repetitivo
O tema tratado na súmula já havia sido objeto de recurso especial repetitivo: STJ. 1ª Seção. REsp
1138202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2009.

Informativo 574-STJ (26/11/2015 a 18/12/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 40

EXECUÇÃO FISCAL
Indisponibilidade de bens do art. 185-A do CTN
Súmula 560-STJ: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A
do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica
caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a
expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
Execução fiscal é...
- a ação judicial proposta pela Fazenda Pública (União, Estados, DF, Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações)
- para cobrar do devedor
- créditos (tributários ou não tributários)
- que estão inscritos em dívida ativa.
A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF) e, subsidiariamente, pelo CPC.
O procedimento da execução fiscal é especial e bem mais célere que o da execução “comum”.
Indisponibilidade de bens e direitos
Na execução fiscal, a Fazenda Pública dispõe de um poderoso instrumento para tentar cobrar seu crédito.
Trata-se do pedido de indisponibilidade dos bens e direitos do devedor, providência prevista no art. 185-A
do CTN:
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à
penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade
de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e
entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis
e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de
suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
O art. 185-A do CTN é mais amplo e mais invasivo ao patrimônio do devedor do que a mera penhora “on
line” disciplinada pelo CPC. Isso porque o art. 185-A do CTN prevê a indisponibilidade universal dos bens e
direitos do executado. Como pontua o STJ:
O bloqueio universal de bens e de direitos, previsto no art. 185-A do CTN, não se confunde com a penhora
de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do sistema Bacen Jud, disciplinada no art. 655-A
do CPC (redação conferida pela Lei 11.382/2006).
(STJ. 2ª Turma. AgRg no Ag 1164948/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/02/2011)
Requisitos
Por ser uma medida muito grave, a indisponibilidade de que trata o art. 185-A do CTN só pode ser
decretada pelo juiz se forem preenchidos três requisitos que podem ser extraídos da própria redação do
dispositivo. São eles:
1) Citação do devedor
A indisponibilidade só pode ser decretada se o executado já foi citado (“devidamente citado”).
2) Inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal
O art. 185-A afirma que somente poderá ser determinada a indisponibilidade se o devedor, após ser
citado, “não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal”.
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3) Exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis
A indisponibilidade só pode ser decretada se a Fazenda Pública provar que tentou outras diligências para
achar bens penhoráveis do devedor e, mesmo assim, não obteve êxito.
Quais são as diligências que devem ser exigidas da exequente para que se considerem esgotados os meios
de busca de bens?
Segundo o STJ, para que a Fazenda Pública prove que esgotou (exauriu) todas as diligências na tentativa de
achar bens do devedor, basta que ela tenha adotado duas providências:
a) a exequente deve ter pedido e o juiz determinado a penhora “on line” (Bacen Jud);
b) a exequente deve ter expedido ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao
Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
Repare, na letra “b”, que basta que a Fazenda Pública tenha feito pesquisas de bens nos registros públicos
localizados no domicílio do executado (cartórios existentes na cidade do devedor). Assim, não se exige que
a Fazenda Pública realize busca em todos os registros de imóveis do País, por exemplo. O STJ entende que
exigir isso não seria razoável.
Se forem tentadas as duas providências acima e mesmo assim não forem localizados bens penhoráveis, neste
caso será possível que a Fazenda Pública requeira e o juiz determine a indisponibilidade do art. 185-A do CTN.
O tema foi definido pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, tendo sido firmadas as seguintes teses:
A indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos
seguintes requisitos:
(i) citação do devedor tributário;
(ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e
(iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda,
caracterizado quando houver nos autos:
a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e
b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou
Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.377.507-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/11/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).
O STJ consagrou o entendimento acima na Súmula 560 do STJ.
Cuidado para não confundir:
 Para que seja decretada a penhora on-line, não é necessário que o credor tente localizar outros bens
penhoráveis em nome do devedor. Não se exige do exequente o exaurimento das vias extrajudiciais na
busca de bens a serem penhorados (STJ. Corte Especial. REsp 1112943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 15/09/2010).
 Para que seja decretada a indisponibilidade de bens de que trata o art. 185-A do CTN, exige-se que a
Fazenda Pública exequente prove que tentou localizar outros bens penhoráveis em nome do devedor.
Exige-se o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis (STJ. 1ª Seção. REsp 1.377.507SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/11/2014).
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AÇÃO MONITÓRIA
Inviabilidade de se analisar matérias de mérito, ainda que de ordem pública,
se o réu se manteve inerte
Em ação monitória, após o decurso do prazo para pagamento ou entrega da coisa sem a
oposição de embargos pelo réu, o juiz não poderá analisar matérias de mérito, ainda que
conhecíveis de ofício.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.432.982-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015 (Info 574).
NOÇÕES GERAIS
Ação monitória é um procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor
o pagamento de soma em dinheiro ou a entrega de coisa com base em prova escrita que não tenha
eficácia de título executivo.
Ex1: ação monitória para cobrança de cheque prescrito.
Ex2: ação monitória para cobrança de valores baseados em contrato bancário de abertura de contacorrente.
O cheque prescrito e o contrato bancário de abertura de conta são provas escritas do débito, mas que não
se constituem em título executivo.
Se o credor tem título executivo, pode ingressar desde logo com a execução.
Se o credor não tem nenhuma prova documental, só lhe resta a ação de cobrança.
Se o credor tem prova escrita que não goza de eficácia de título executivo: cabe ação monitória.
Novidades do CPC 2015
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.
CPC 1973

CPC 2015

A ação monitória poderia ser utilizada para que o A ação monitória poderá ser utilizada para que o
autor exigisse do devedor (art. 1.102-A):
autor exija do devedor (art. 700):
 o pagamento de soma em dinheiro;
 o pagamento de quantia em dinheiro;
 a entrega de coisa fungível; ou
 a entrega de coisa fungível ou infungível ou de
bem móvel ou imóvel;
 a entrega de determinado bem móvel.
 o adimplemento de obrigação de fazer ou de
não fazer.

1) PETIÇÃO INICIAL
Nesta exordial, o autor pede que o réu pague a quantia, entregue a coisa ou cumpra o comportamento
exigido (fazer ou deixar de fazer algo combinado).
A petição deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo.
O CPC 1973 não trazia os requisitos da petição inicial da ação monitória.
O CPC 2015, por outro lado, afirma que, na petição inicial, o autor deverá explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
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III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.
O valor da causa deverá corresponder à importância prevista nesses incisos I a III acima listados.
Caso a petição inicial não preencha esses requisitos, ela deverá ser indeferida.
A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente.
A súmula 339-STJ dispõe o seguinte: É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.
O teor da súmula passou a constar expressamente no § 6º do art. 700 do CPC 2015:
“§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.”
O novo CPC 2015 exige que a petição inicial da ação monitória seja instruída com a memória atualizado
da dívida cobrada?
SIM. O CPC 2015 traz em seu texto requisitos para a petição inicial da ação monitória. Um deles é
justamente a memória de cálculo da dívida que esteja sendo cobrada. Confira:
Art. 700 (...)
§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.
O § 4º diz que se a petição inicial não preencher esses requisitos, ela deverá ser indeferida:
§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no §
2º deste artigo.
O juiz, antes de indeferir a inicial da monitória, continua tendo o dever de intimar previamente o autor
com base no art. 321, que é regra geral e se aplica também ao procedimento monitório. Veja o que diz
esse importante dispositivo:
CPC 2015. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Repare que o prazo que o autor dispõe para emendar a petição inicial mudou com o novo CPC. No CPC
1973 era de 10 dias; no CPC 2015 passou a ser de 15 dias.
Outra novidade 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.
2) JUIZ PODERÁ ADOTAR UMA DAS SEGUINTES CONDUTAS:
a) Emendar;
b) Receber como procedimento ordinário;
c) Indeferir a PI;
d) Aceitar a monitória: reconhece evidente o direito do autor e manda expedir um mandado monitório
para que o réu pague a dívida, entregue a coisa ou execute a obrigação combinada no prazo de 15 dias.
Aqui o magistrado faz um mero juízo de delibação.
CPC 2015. Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de
pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao
réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por
cento do valor atribuído à causa.
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Imaginemos que o juiz aceitou a monitória e determinou a expedição de mandado monitório. Neste caso,
o réu será citado.
3) CITAÇÃO DO RÉU:
Admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum (§ 7º do art. 700 do
CPC 2015).
Cabe a citação por edital em ação monitória (Súmula 282-STJ).
4) POSTURAS DO RÉU:
O réu citado poderá assumir uma das seguintes posturas:
a) Cumprir a obrigação.
Se o réu cumprir o mandado monitório, ele recebe alguma espécie de benefício?
CPC 1973

CPC 2015

O réu que cumprisse o mandado ficava isento do O réu que cumprir o mandado no prazo ficará
pagamento das custas processuais e dos isento do pagamento apenas das custas
honorários advocatícios.
processuais (continuará tendo que pagar os
honorários de 5% sobre o valor da causa).

b) Não pagar nem se defender.
Se o réu não realizar o pagamento nem apresentar os embargos monitórios, haverá a constituição de um
título executivo judicial contra ele, independentemente de qualquer formalidade (§ 2º do art. 701 do CPC
2015). Neste caso, diz-se que há a conversão do mandado inicial em mandado executivo (título executivo).
Quando o CPC 2015 fala "independentemente de qualquer formalidade", o que ele está dizendo é que não
será necessária outra decisão judicial. Mantendo-se inerte o devedor, é como se ele concordasse com a
formação do título executivo contra ele.
Vale ressaltar que, sendo ré a Fazenda Pública e se ela não apresentar os embargos monitórios, deverá
haver remessa necessária, observando-se, a seguir, no que couber, as regras do cumprimento de sentença.
Imagine que o requerido não pagou nem se defendeu no prazo legal (15 dias). Depois disso, ele
apresentou petição ao juiz suscitando uma questão de ordem pública que impediria o prosseguimento
da ação monitória (ex: alegou que o prazo prescricional para o autor ajuizar a monitória já havia
expirado). Neste caso, o magistrado poderá conhecer da matéria?
NÃO.
Em ação monitória, após o decurso do prazo para pagamento ou entrega da coisa sem a oposição de
embargos pelo réu, o juiz não poderá analisar matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.432.982-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015 (Info 574).
Se o devedor se manteve inerte quando foi citado, haverá a conversão do mandado monitório em
mandado executivo automaticamente, ou seja, por força de lei (ope legis). Isso significa que nenhuma das
matérias que ele poderia alegar em sua defesa nos embargos poderá ser invocada agora.
O despacho proferido pelo juiz que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza
jurídica de sentença nem de decisão. É um mero despacho sem conteúdo decisório porque esta conversão do
mandado monitório em executivo (título executivo) ocorre por força de lei. Relembre que o § 2º do art. 701 do
CPC 2015 falou que a conversão em título executivo ocorre "independentemente de qualquer formalidade".
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Como o título executivo já se formou automaticamente com o fim do prazo do réu, não é mais possível a
análise de matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública (conhecíveis de ofício).
c) Defender-se.
A defesa na ação monitória é denominada de “embargos à ação monitória”.
CPC 2015. Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios
autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.
Qual é a natureza jurídica dos embargos à ação monitória?
Os embargos monitórios são classificados como uma forma de defesa, sendo semelhantes 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. Nesse sentido: STJ. 3ª
Turma. REsp 1.265.509-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/3/2015 (Info 558).
Quais as matérias que podem ser alegadas nesses embargos?
Os embargos podem se fundar em qualquer matéria que poderia ser alegada como defesa no
procedimento comum (§ 1º do art. 702).
Se os embargos forem parciais, isto é, não falarem sobre parte do que o autor pede
Neste caso, os embargos poderão ser autuados em apartado e, quanto à parte que não foi atacada nos
embargos, o juiz poderá constituir, desde logo, título executivo judicial. Confira:
§ 7º A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno
direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa.
Se o réu alega que o autor está pedindo um valor superior ao que é devido
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, ele já tem que declarar de imediato na
petição dos embargos o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado da dívida (§ 2º do art. 702).
Se ele não apontar o valor correto ou não apresentar o demonstrativo, os embargos serão liminarmente
rejeitados, se esse for o seu único fundamento.
Se houver outro fundamento (além do argumento de que o valor está acima do devido), os embargos
serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
Apresentando os embargos, haverá formação do título executivo?
Por enquanto não. Pelo menos até a sentença de 1º grau. Isso porque o § 4º do art. 702 prevê o seguinte:
§ 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o
julgamento em primeiro grau.
O autor da monitória (embargado) terá a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo dos
embargos à ação monitória?
SIM. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias.
Além de apresentar os embargos, o réu poderá oferecer reconvenção?
SIM. Na ação monitória admite-se a reconvenção.
É vedado, no entanto, o oferecimento de reconvenção à reconvenção, ou seja, se o réu da ação monitória
apresentar reconvenção, o autor/reconvindo não poderá apresentar uma outra reconvenção.
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5) JUIZ DEPOIS QUE RECEBE OS EMBARGOS



Se o juiz REJEITAR os embargos, haverá a formação de título executivo judicial contra o réu,
prosseguindo-se o processo como cumprimento de sentença, no que for cabível.
Se o juiz ACOLHER os embargos, a ação monitória é julgada improcedente, demonstrando que o réu
nada deve, não tem que cumprir nenhuma obrigação para com o autor.

6) MÁ-FÉ DAS PARTES



O juiz pode condenar o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento,
em favor do réu, de multa de até 10% sobre o valor da causa.
De igual forma, o juiz poderá condenar o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao
pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor.

7) RECURSO
O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos é a APELAÇÃO.

DIREITO PENAL
LEI MARIA DA PENHA
Cabimento de HC para questionar a legalidade de medida protetiva da Lei Maria da Penha
Importante!!!
Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de
urgência consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar.
STJ. 5ª Turma. HC 298.499-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria viviam juntos em união estável e um dia tiveram uma grave discussão na qual ele chegou até
a ameaçá-la de morte.
No mesmo instante, Maria decidiu que não queria mais viver com ele e, com medo da ameaça, procurou o
Juizado da Violência Doméstica.
A juíza deferiu diversas medidas protetivas de urgência, dentre elas que João mantivesse distância mínima
de 500 metros de Maria e de seus familiares e não tentasse nenhum contato com ela por qualquer meio
de comunicação (art. 22, III, “a” e “b”).
Na decisão, a magistrada consignou, ainda, que, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas
aplicadas, seria aplicada ao requerido multa diária de R$ 100, conforme previsto no § 4º, do art. 22 da Lei
nº 11.340/2006.
Quais consequências poderão ser impostas a João caso ele descumpra a medida protetiva?
 A execução da multa imposta; e
 a decretação de sua prisão preventiva (art. 313, III, do CPP).
Voltando ao exemplo:
Já se passou um ano desde que esse fato ocorreu Maria está namorando outra pessoa e João também
seguiu sua vida. O Ministério Público até hoje não ofereceu denúncia contra João, mas a decisão que
determinou a medida protetiva de urgência continua em vigor.
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Diante disso, indaga-se: João poderá impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça questionando a
legalidade desta decisão?
SIM. Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência
consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar.
Como vimos acima, o eventual descumprimento de medida protetiva arrolada na Lei Maria da Penha pode
gerar sanções de natureza civil (art. 22, § 4º, da n. Lei 11.340/2006, c/c art. 461, §§ 5º e 6º do CPC), bem
como a decretação de prisão preventiva, de acordo com o art. 313, III, do CPP. Logo, existe um risco à
liberdade de locomoção do interessado.
Segundo o art. 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Se o
paciente não pode aproximar-se da vítima ou de seus familiares, decerto que se encontra limitada a sua
liberdade de ir e vir.
Assim, afigura-se cabível a impetração do habeas corpus.

CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (LEI 8.137/90)
Venda de medicamentos vencidos e causa de aumento prevista no art. 12, III, da Lei 8.137/90
Quando o produto vendido for medicamento vencido, será possível aplicar a causa de aumento
prevista no art. 12, III, da Lei nº 8.137/90 na dosimetria da pena do crime previsto no art. 7º,
IX, da mesma Lei.
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 matéria-prima ou mercadoria, em
condições impróprias ao consumo;
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas
previstas nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º: III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços
ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.207.442-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).
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 matéria-prima
ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Maria é farmacêutica e dona de uma pequena drogaria.
Por meio de prova testemunhal, ficou constatado que ela vendeu remédios com data de validade vencida.
O MPF denunciou Maria pela prática do crime do art. 7º, IX e requereu que incidisse a causa de aumento
de pena prevista no art. 12, III, da Lei nº 8.137/90
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts.
1º, 2º e 4º a 7º:
(...)
III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à
saúde.
O advogado alegou que não pode ser aplicada a referida causa de aumento de pena, considerando que o
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legislador não definiu o que sejam "bens essenciais à vida ou à saúde". Logo, o inciso III seria inaplicável
por ofensa à garantia da reserva legal.
É possível a aplicação do art. 12, III no caso de venda de medicamento vencido?
SIM. Quando o produto vendido for medicamento vencido, será possível aplicar a causa de aumento prevista
no art. 12, III, da Lei nº 8.137/90 na dosimetria da pena do crime previsto no art. 7º, IX, da mesma Lei.
O art. 12, III, da Lei nº 8.137/90 é uma norma penal em aberto. Assim, ao prever que merece maior
censura penal aquele que pratica o crime contra a economia popular por meio de bens ou serviços
"essenciais à saúde ou à vida", a Lei nº 8.137/90, sem perder a taxatividade, propositalmente convocou o
intérprete a dar o alcance da referida expressão, cabendo ao julgador, caso a caso, fundamentar eventual
recrudescimento da pena.
Afinal, em vista da crescente multiplicidade de produtos e serviços em uma economia de mercado, seria
de todo inconveniente a utilização de qualquer expressão que limitasse a abrangência da majorante a
determinadas situações ou produtos, ou, ainda, que a sua incidência dependesse de norma penal
complementar a versar sobre quais seriam os bens ou serviços essenciais à saúde ou à vida.
Em suma, a venda de medicamentos vencidos pode ensejar a causa de aumento de pena prevista no art.
12, III, da Lei nº 8.137/90, porquanto medicamentos, sem sombra de dúvidas, são bens essenciais à vida e
à saúde.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
INQUÉRITO POLICIAL
Tramitação direta de inquérito policial entre a Polícia Federal e o MPF
Importante!!!
Não é ilegal a portaria editada por Juiz Federal que, fundada na Res. CJF n. 63/2009, estabelece
a tramitação direta de inquérito policial entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
STJ. 5ª Turma. RMS 46.165-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/11/2015 (Info 574).
Vale lembrar que o STF já decidiu que é INCONSTITUCIONAL lei estadual que preveja a
tramitação direta do inquérito policial entre a polícia e o Ministério Público.
STF. Plenário. ADI 2886/RJ, red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgado em 3/4/2014 (Info 741).
O que é um inquérito policial?
Inquérito policial é...
- um procedimento administrativo,
- inquisitorial (sem contraditório e ampla defesa),
- por meio do qual o Delegado de Polícia (presidente do IP) faz e/ou determina que se façam
- diversas diligências (providências) de investigação (oitiva de testemunhas, perícias etc.),
- com o objetivo de coletar elementos informativos (“provas”),
- que comprovem a materialidade (existência) e a autoria do crime,
- para que o Ministério Público (ou o querelante) possa oferecer a denúncia ou queixa-crime.
O inquérito policial tem prazo para ser concluído?
SIM. No Brasil, o inquérito policial é temporário, ou seja, possui um prazo para ser concluído.
O art. 10 do CPP traz a regra geral sobre o tempo de duração do IP, mas existem outras leis que
disciplinam o tema para crimes específicos, como o art. 66 da Lei nº 5.010/66 ou o art. 51, parágrafo único,
da Lei nº 11.343/2006.
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Salvo previsão de lei especial em sentido contrário, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias (se o
indiciado estiver preso) ou em 30 dias (se estiver solto). Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado
estiver solto, o Delegado de Polícia poderá requerer a prorrogação do prazo (art. 10, caput e § 3º do CPP).
O que acontece quando o inquérito policial é concluído?
Quando o Delegado de Polícia termina o inquérito, ele deverá fazer um relatório sobre todas as diligências
que foram realizadas, juntá-lo nos autos e encaminhar o IP ao juiz competente para julgar aquele crime
que está sendo investigado. É o que prevê o § 1º do art. 10 do CPP:
§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.
O que o juiz faz com o IP que recebeu (sendo crime de ação penal pública)?
O juiz determina que seja dada vista dos autos ao Ministério Público.
Quando receber o IP, o Promotor de Justiça terá quatro opções:
a) oferecer denúncia contra a pessoa suspeita de ter cometido o crime, caso entenda que já há indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade;
b) requerer ao juiz que devolva os autos ao Delegado de Polícia para que sejam realizadas novas
diligências investigatórias, se entender que ainda não há elementos informativos suficientes;
c) requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial, caso conclua que não há crime ou que não
existem “provas” suficientes, mesmo já tendo sido feitas todas as diligências investigatórias possíveis;
d) requerer ao juiz que decline a competência ou que suscite conflito de competência, caso avalie que o
atual juízo não é competente para apurar o delito investigado.
Não recepção do § 1º do art. 10 do CPP
Os autores mais modernos de Processo Penal defendem que o § 1º do art. 10 do CPP não foi recepcionado
pela CF/88. Vamos entender um pouco melhor isso.
O inquérito policial é um procedimento investigatório preliminar, ou seja, que ocorre antes de a questão ser
judicializada. Além disso, as diligências são realizadas de forma unilateral pela autoridade policial, isto é, sem a
participação da defesa. Trata-se, portanto, da versão dos fatos segundo a visão apenas da Polícia e do MP.
Assim, não é o momento adequado para o julgador ter acesso a esses elementos, considerando que não
haverá um contraponto imediato feito pela defesa (contraditório), havendo risco concreto de o juiz ser
influenciado pela narrativa dos fatos feita pelos órgãos de persecução penal.
Ademais, adotamos o sistema acusatório, segundo o qual as funções de acusar, defender e julgar devem
ficar bem separadas, não podendo o magistrado interferir nas diligências investigatórias, salvo quando elas
necessitarem de autorização judicial (reserva de jurisdição), como é o caso de uma interceptação
telefônica, afastamento de sigilo bancário, decretação de prisão etc.
Qual seria a solução mais adequada?
A doutrina aponta que o inquérito policial deveria tramitar, em regra, apenas entre a Polícia e o Ministério
Público e de forma direta, sem o Poder Judiciário como intermediário.
Assim, quando o Delegado concluísse o IP, em vez de remeter os autos ao juiz, ele deveria enviar o
procedimento diretamente ao Promotor de Justiça/Procurador da República.
De igual modo, se o membro do Parquet desejasse a realização de outras diligências, ele não precisaria,
em regra, fazer pedido por intermédio do juiz, bastando que devolvesse o IP à Polícia com essa requisição.
Essa regra da tramitação direta somente seria excepcionada quando houvesse pedidos que dependessem
do Poder Judiciário por implicar relativização de direitos fundamentais.
Vale ressaltar que a tramitação direta, além de ser mais consentânea com a CF/88, revela-se também mais
eficiente, econômica e simples, tendo em vista que a passagem do IP pelo Poder Judiciário antes de seguir
para a Polícia ou de volta para o MP é uma rotina apenas burocrática, considerando que o juiz não deverá
interferir nas diligências investigatórias do IP. Em geral, na prática forense, observa-se a existência de um
despacho padrão com palavras como “Vista ao MP” (quando o IP chega da Polícia) ou “Defiro. Encaminhese à autoridade policial” (na hipótese em que o MP requisita novas diligências).
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O que alguns Estados e Tribunais fizeram?
Percebendo que o procedimento trazido pelo CPP estava em contrariedade com o sistema acusatório ou,
no mínimo, desatualizado, alguns Estados e Tribunais passaram a editar leis estaduais e portarias
(respectivamente) prevendo que a tramitação do IP, como regra, deveria ser feita diretamente entre a
Polícia e o MP.
Lei orgânica do MPRJ
A Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro, foi uma das legislações estaduais que
previu a tramitação direta do IP em seu art. 35, IV.
A então Governadora do Estado ajuizou uma ADI contra o dispositivo alegando que este seria
inconstitucional por violar a competência privativa da União.
O STF entendeu que o art. 35, IV, da LC 106/2003 contraria a regra do § 1º do art. 10 do CPP.
Para o STF, o Estado-membro tem competência para legislar sobre o tema, ou seja, pode editar normas
sobre o procedimento do IP. No entanto, ao fazê-lo, somente pode complementar as normas gerais
trazidas pelo CPP. Ocorre que esse inciso IV da Lei fluminense estabeleceu uma regra contrária à norma
geral editada pela União. Assim, o inciso IV é inconstitucional, não por afrontar o art. 22, I, da CF/88, mas
sim por violar o § 1º do art. 24 da Carta Magna.
Frustrando a doutrina, a maioria dos Ministros do STF concluiu que o § 1º do art. 10 do CPP foi
recepcionado pela CF/88 e se encontra em vigor.
Desse modo, o Supremo entendeu que é formalmente INCONSTITUCIONAL lei estadual que preveja a
tramitação direta do inquérito policial entre a Polícia e o Ministério Público.
STF. Plenário. ADI 2886/RJ, red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgada em 3/4/2014.
Resolução nº 063/2009-CJF
Por meio da Resolução nº 063/2009, o Conselho da Justiça Federal também determinou a tramitação
direta do IP entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
Por força da Resolução, atualmente, no âmbito da Justiça Federal, se o DPF pede a dilação do prazo para
as investigações ou apresenta o relatório final, o IP não precisa ir para o Juiz Federal e depois ser remetido
ao MPF. O caminho é direto entre a PF e o MPF, sendo o próprio membro do Parquet quem autoriza a
dilação do prazo.
De igual modo, se o Procurador da República deseja a realização de outras diligências, ele não precisa, em
regra, fazer pedido ao juiz, bastando que devolva à PF com essa requisição.
Essa regra da tramitação direta somente é excepcionada quando há pedidos que dependam do Juiz
Federal, como é o caso de busca e apreensão, interceptação telefônica, quando se tratar de investigado
preso etc.
ADI 4305
A Resolução nº 063/2009-CJF também foi impugnada no STF por meio da ADI nº 4305, ajuizada pela
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. O Relator é o Min. Ricardo Lewandowski e não há
previsão de julgamento.
Diante desse precedente acima explicado, existe um risco de que a ADI 4305 seja julgada procedente, já
que o STF considerou que o § 1º do art. 10 do CPP ainda é válido.
Há, no entanto, também a possibilidade de que o Supremo decida de forma diferente. Isso porque o
veredicto na ADI 2886/RJ foi construído por apertada maioria e dois Ministros que participaram da
corrente vencedora já estão aposentados (Eros Grau e Carlos Velloso).
Posição do STJ sobre a Resolução nº 063/2009
O STJ entende que, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, a Resolução nº 063/2009-CJF é
válida. Em razão disso, o STJ decidiu que:
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Não é ilegal a portaria editada por Juiz Federal que, fundada na Res. CJF n. 63/2009, estabelece a
tramitação direta de inquérito policial entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
STJ. 5ª Turma. RMS 46.165-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/11/2015 (Info 574).
Para o STJ, a tramitação direta de inquéritos entre a Polícia Judiciária e o órgão de persecução criminal, no
caso, o Ministério Público Federal, traduz expediente que, longe de violar preceitos constitucionais, atende
à garantia da duração razoável do processo – pois lhe assegura célere tramitação –, bem como aos
postulados da economia processual e da eficiência.
Ressalte-se que tal constatação não afasta a necessidade de observância, no bojo de feitos investigativos,
da chamada cláusula de reserva de jurisdição, qual seja, a necessidade de prévio pronunciamento judicial
quando for necessária a adoção de medidas que possam irradiar efeitos sobre as garantias individuais.
Também não há violação à ampla defesa porque o art. 5º da Resolução do CJF prevê expressamente que
"os advogados e os estagiários de Direito regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil terão
direito de examinar os autos do inquérito, devendo, no caso de extração de cópias, apresentar o seu
requerimento por escrito à autoridade competente".

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Familiares da vítima poderão intervir no processo de porte de arma de fogo mesmo tendo
havido arquivamento quanto à imputação de homicídio
Importante!!!
É possível a intervenção dos pais como assistentes da acusação na hipótese em que o seu filho
tenha sido morto, mas, em razão do reconhecimento de legítima defesa, a denúncia tenha
imputado ao réu apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo.
STJ. 5ª Turma. RMS 43.227-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/11/2015 (Info 574).
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Em que consiste?
O titular e, portanto, autor da ação penal pública, é o Ministério Público (art. 129, I, CF/88).
Contudo, o ofendido (vítima) do crime poderá pedir para intervir no processo penal a fim de auxiliar o
Ministério Público. A essa figura, dá-se o nome de “assistente da acusação”.
O assistente também é chamado de “parte contingente”, “adesiva”, ou “adjunta”.
O assistente é considerado a única parte desnecessária e eventual do processo.
Obs.: somente existe assistente da acusação no caso de ação penal pública.
Qual é o fundamento que justifica a existência do assistente da acusação?
1ª corrente
2ª corrente
A única justificativa que autoriza o ofendido (ou O ofendido (ou seus sucessores) podem intervir
seus sucessores) a atuarem como assistente da como assistente da acusação não apenas para
acusação é a de que assim podem ajudar o MP a obter
um
título
executivo
(sentença
obter a condenação, o que irá gerar um título condenatória).
executivo, que poderá ser executado no juízo cível O assistente da acusação tem interesse em que a
como forma de indenização pelos danos sofridos. justiça seja feita.
O interesse seria meramente econômico.
Desse modo, o interesse não é meramente
econômico.
Segundo essa posição, o assistente somente pode Segundo essa posição, o assistente da acusação
recorrer caso o réu tenha sido absolvido (não poderá recorrer tanto nos casos em que o réu for
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haverá título executivo). O assistente da acusação
não poderia recorrer para aumentar a pena do
condenado.
Posição clássica (atualmente minoritária).

absolvido, como na hipótese em que desejar
apenas o aumento da pena imposta (o interesse
não é apenas no título, mas sim na justiça).
Posição majoritária, inclusive no STJ e STF.

O instituto da assistência da acusação é compatível com a CF/88?
SIM. Existe corrente minoritária afirmando que a figura do assistente do Ministério Público seria
incompatível com a Constituição Federal. No entanto, tanto a doutrina majoritária como a jurisprudência
do STF reputam que não há nada de inconstitucional no referido instituto.
Quem pode ser assistente da acusação?
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:
 o cônjuge;
 o companheiro;
 o ascendente;
 o descendente ou
 o irmão do ofendido.
Corréu
O corréu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público (art. 270 do CPP).
Ex.: Pedro e Tiago foram denunciados por lesões corporais recíprocas. Pedro não pode ser aceito como
assistente de acusação do MP porque é corréu no processo.
Momento em que pode ocorrer a intervenção como assistente da acusação
A intervenção como assistente da acusação poderá ocorrer em qualquer momento da ação penal, desde
que ainda não tenha havido o trânsito em julgado:
CPP/Art. 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa
no estado em que se achar.
Não cabe assistente da acusação no IP.
Não cabe assistente da acusação no processo de execução penal.
Como ocorre a habilitação do ofendido (ou de seus sucessores) como assistente:
1) O ofendido (ou seus sucessores) deverá, por meio de um advogado dotado de procuração com
poderes específicos, formular pedido ao juiz para intervir no processo como assistente da acusação;
2) O juiz manda ouvir o MP;
3) O MP somente pode se manifestar contrariamente à intervenção do ofendido como assistente da
acusação se houver algum aspecto formal que não esteja sendo obedecido (exs.: o sucessor pediu para
intervir, mas o ofendido ainda está vivo; o advogado não possui procuração com poderes expressos).
O MP não pode recusar o assistente com base em questões relacionadas com a oportunidade e
conveniência da intervenção. Preenchidos os requisitos legais, a intervenção do ofendido como
assistente é tida como um direito subjetivo;
4) O juiz decide sobre a intervenção, ressaltando mais uma vez que esta somente poderá ser negada se
não atender aos requisitos da lei;
5) Da decisão que admitir ou não o assistente não caberá recurso (art. 273 do CPP). No entanto, é
possível que seja impetrado mandado de segurança.
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Feitas as considerações acima, imagine a seguinte situação hipotética:
João e Pedro tiveram um sério desentendimento.
Determinado dia, João, com uma faca, tentou matar seu desafeto.
Pedro, que sempre andava armado com um revólver, defendeu-se do ataque com um único tiro, que
acabou matando João.
Vale resaltar que Pedro não possuía autorização para porte de arma.
Foi instaurado inquérito policial e o Ministério Público denunciou Pedro por porte ilegal de arma de fogo e
pediu o arquivamento quanto ao homicídio por entender que ficou caracterizada a legítima defesa.
O juiz recebeu a denúncia pelo porte ilegal de arma de fogo e determinou o arquivamento quanto ao
homicídio.
Os pais de João requereram a sua intervenção no processo como assistente da acusação.
O juiz negou o pedido alegando que o réu só foi denunciado pelo porte ilegal de arma de fogo, crime cuja
vítima é a sociedade, de forma que não houve ofensa ao bem jurídico do falecido, razão pela qual não
cabe a intervenção de seus sucessores como assistente de acusação.
Qual é o recurso que os pais de João poderão interpor contra esta decisão?
Nenhum. Segundo o art. 273, do CPP, "do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso,
devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão."
Dessa forma, os pais de João terão que impetrar um mandado de segurança dirigido ao TJ.
Segundo o entendimento do STJ, o pedido dos pais de João deverá ser aceito pelo magistrado?
SIM. É possível a intervenção dos pais como assistentes da acusação na hipótese em que o seu filho tenha
sido morto, mas, em razão do reconhecimento de legítima defesa, a denúncia tenha imputado ao réu
apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo.
A interpretação literal do art. 268 do CPP pode levar à conclusão de que os pais da vítima não teriam
legitimidade para intervir como assistentes, já que houve o arquivamento da imputação quanto ao
homicídio, o que faria com que desaparecesse a figura do ofendido prevista no art. 268 do CPP e,
consequentemente, o próprio interesse jurídico da intervenção na ação penal.
Entretanto, na interpretação do referido dispositivo, deve-se levar em consideração principalmente a
finalidade da intervenção, devendo a figura do assistente de acusação ser tratada como expressão do
Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele
exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público.
Assim, deve-se mitigar o rigor na análise da presença do interesse jurídico que autorize a assistência,
afastando-se a exigência consistente na absoluta vinculação entre a pretensão do interveniente e o objeto
jurídico do tipo penal imputado na denúncia, uma vez que, diante de certas peculiaridades do caso
concreto, interesses jurídicos podem assumir caráter metaindividual e, pulverizados sobre as relações que
permeiam o núcleo da demanda, carecer de proteção jurídica igualmente legítima.
Os pais do falecido, embora não possam ser qualificados como ofendidos com relação ao crime de porte
ilegal de arma de fogo, possuem interesse na causa que emana da morte de seu filho, fato que se encontra
entrelaçado de forma inarredável com o objeto da ação penal em que pretendem intervir.

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 8.038/90
Momento da apresentação da exceção da verdade
Nas demandas que seguem o rito dos processos de competência originária dos Tribunais
Superiores (Lei nº 8.038/90), é tempestiva a exceção da verdade apresentada no prazo da
defesa prévia (art. 8º), ainda que o acusado tenha apresentado defesa preliminar (art. 4º).
STJ. 5ª Turma. HC 202.548-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/11/2015 (Info 574).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
O Prefeito declarou, na rádio da cidade, que o Juiz de Direito da comarca “vendeu” decisão favorável no
processo “X”.
O Juiz ofereceu queixa-crime (ação penal privada) contra o Prefeito afirmando que ele, ao afirmar isso,
cometeu o crime de calúnia (art. 138 do CP).
Os Prefeitos são julgados, nos crimes estaduais, pelo Tribunal de Justiça (art. 29, X, da CF/88).
Qual é o procedimento adotado nas ações penais originárias que tramitam no Tribunal de Justiça? Quais
são as regras de procedimento que deverão ser aplicadas?
Deve-se aplicar, por analogia, as regras previstas na Lei nº 8.038/90, que institui normas procedimentais
para os processos que tramitam perante o STJ e o STF.
Assim, se a ação penal for de competência originária do STF, STJ, TRF ou TJ, ela deverá obedecer a um rito
processual próprio previsto na Lei nº 8.038/90. Ex.: se um Governador for acusado da prática de um crime,
esta ação penal tramitará originariamente no STJ e o procedimento será o da Lei nº 8.038/90 (o CPP será
aplicado apenas subsidiariamente).
O procedimento da Lei nº 8.038/90 é, resumidamente, o seguinte:
1. Oferecimento de denúncia (ou queixa).
2. Notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias (antes de receber a denúncia) (art.
4º). Essa defesa de que trata o art. 4º é chamada de "defesa preliminar" (ou resposta preliminar), sendo
assim denominada porque ela é feita antes que o Tribunal receba a denúncia/queixa. O acusado oferece a
defesa preliminar pedindo que a denúncia/queixa não seja recebida.
3. Se, com a resposta, o acusado apresentar novos documentos, a parte contrária (MP ou querelante) será
intimada para se manifestar sobre esses documentos, no prazo de 5 dias.
4. O Tribunal irá se reunir e poderá (art. 6º):
a) receber a denúncia (ou queixa);
b) rejeitar a denúncia (ou queixa);
c) julgar improcedente a acusação se a decisão não depender de outras provas (neste caso, o acusado é,
de fato, absolvido).
5. Se a denúncia (ou queixa) for recebida, o Relator designa dia e hora para o interrogatório, mandando
citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o
assistente, se for o caso (art. 7º).
6. Depois do interrogatório, o acusado terá um prazo de 5 dias para apresentar "defesa prévia" (art. 8º).
Vimos acima duas defesas escritas: a "defesa preliminar" (art. 4º), apresentada antes do recebimento da
denúncia/queixa e a "defesa prévia", deduzida após o recebimento da denúncia/queixa e após o
interrogatório (que, no procedimento da Lei nº 8.038/90, acontece antes do depoimento das
testemunhas).
Exceção da verdade
Só existe calúnia se o fato que o autor imputou a alguém for falso.
Se o fato criminoso imputado for verdadeiro, não há calúnia.
Assim, se o Juiz realmente “vendeu” a decisão, não há calúnia na declaração prestada pelo Prefeito.
Justamente por conta disso, uma das defesas que a pessoa acusada de calúnia pode formular é a exceção
(= defesa) da verdade, ou seja, o réu defende-se da acusação de calúnia provando que sua declaração não
é falsa.
Dessa feita, a exceção da verdade é meio processual de defesa indireta do réu, podendo ser apresentada nos
processos em que se apuram crimes de calúnia (art. 138, § 3º, do CP) e de difamação, quando praticados em
detrimento de funcionário público no exercício de suas funções (art. 139, parágrafo único, do CP).
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Voltando ao exemplo
O Juiz apresentou a queixa-crime contra o Prefeito no TJ.
O Tribunal determinou a notificação do acusado (Prefeito) para oferecer "defesa preliminar" (art. 4º).
O Prefeito pediu para que a queixa-crime fosse rejeitada, mas o Tribunal recebeu a peça acusatória.
Foi realizado o interrogatório do Prefeito.
No prazo que tinha para a defesa prévia (5 dias - art. 8º), o acusado apresentou "exceção da verdade".
O querelante (Juiz), por meio de seu advogado, alegou que a exceção da verdade era intempestiva porque
deveria ter sido formulada no prazo da "defesa preliminar" (art. 4º).
A exceção da verdade foi proposta de forma tempestiva?
SIM. Nas demandas que seguem o rito dos processos de competência originária dos Tribunais Superiores
(Lei nº 8.038/1990), é tempestiva a exceção da verdade apresentada no prazo da "defesa prévia" (art. 8º),
ainda que o acusado tenha apresentado "defesa preliminar" (art. 4º).
Legislação não traz o prazo para a exceção da verdade
O CPP trata sobre a exceção da verdade no art. 523, mas aí não prevê o prazo que o querelado possui para
apresentá-la.
Diante desta lacuna da lei, a doutrina e a jurisprudência sempre afirmaram que a exceção da verdade deve
ser apresentada na primeira oportunidade em que a defesa se manifestar nos autos.
No procedimento do CPP, por exemplo, a defesa deverá apresentar a exceção da verdade no prazo da
resposta à acusação (10 dias, previsto no art. 396 do CPP). Vale ressaltar que a resposta à acusação do CPP
ocorre depois de a denúncia já ter sido recebida.
No entanto, a Lei nº 8.038/90 estabelece, como já vimos, uma defesa antes do recebimento da denúncia
(defesa preliminar - art. 4º). A Lei nº 8.038/90 prevê, ainda, após o recebimento da denúncia, o prazo de 5
dias para a "defesa prévia", nos termos do art. 8º.
Para o STJ, um exame superficial poderia levar a crer que a primeira oportunidade para a defesa se
manifestar nos autos, de fato, é no prazo de 15 dias, antes mesmo do recebimento da denúncia ("defesa
preliminar"). Contudo, sem o recebimento da inicial acusatória, não é possível nem ao menos processar a
exceção da verdade, que tramita simultaneamente com a ação penal, devendo ser resolvida antes da
sentença de mérito.
Dessa forma, sem o recebimento da queixa, não é possível tramitar a exceção da verdade.
No momento da "defesa preliminar" (art. 4º), nem ao menos se iniciou a ação penal, razão pela qual este
não é o momento apropriado para se apresentar a exceção da verdade.
A exceção da verdade possui natureza jurídica de "ação declaratória incidental", o que, igualmente,
pressupõe a prévia instauração da ação penal (recebimento da denúncia/queixa).
Exceção da verdade deve ser apresentada no primeiro momento em que a defesa falar nos autos após o
efetivo início da ação penal
Assim, o prazo para apresentação da exceção da verdade, independentemente do rito procedimental
adotado, deve ser o primeiro momento para a defesa se manifestar nos autos, após o efetivo início da
ação penal. Portanto, o prazo para a defesa apresentar a exceção da verdade, nos processos da
competência de Tribunal, deve ser o previsto no art. 8º da Lei nº 8.038/90.
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TRIBUNAL DO JÚRI
Reexame necessário de absolvição sumária após a entrada em vigor da Lei 11.689/2008
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, em 8 de agosto de 2008, o reexame necessário
de decisão absolutória sumária proferida em procedimento do Tribunal do Júri que estiver
pendente de apreciação não deve ser examinado pelo Tribunal ad quem, mesmo que o
encaminhamento da decisão absolutória à instância superior tenha ocorrido antes da entrada
em vigor da referida Lei.
Ex: João matou Pedro, tendo sido denunciado por homicídio doloso. Em 05/05/2008, depois de
ouvir as testemunhas, o juiz se convenceu que João agiu em legítima defesa, razão pela qual
proferiu sentença de absolvição sumária. Na época, havia previsão no CPP no sentido de que,
após absolver o acusado, o magistrado, mesmo sem recurso do MP, deveria mandar os autos
para o Tribunal para que este examinasse se a decisão foi correta. A remessa necessária ficou
parada no TJ aguardando ser julgada. Em 08/08/2008 entrou em vigor a Lei nº 11.689/2008
acabando com a previsão da remessa necessária nestes casos. Isso significa que o Tribunal não
mais terá que julgá-la.
STJ. 5ª Turma. HC 278.124-PI, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do
TJ/PE), Rel. para acórdão Min. Felix Fischer, julgado em 9/6/2015 (Info 574).
Procedimento do Tribunal do Júri
Quando a pessoa pratica um crime doloso contra a vida, ela responde a um processo penal que é regido
por um procedimento especial próprio do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP).
Procedimento bifásico do Tribunal do Júri
O procedimento do Tribunal do Júri é chamado de bifásico (ou escalonado) porque se divide em duas
etapas:
1) Fase do sumário da culpa (iudicium accusationis): é a fase de acusação e instrução preliminar (formação
da culpa). Inicia-se com o oferecimento da denúncia (ou queixa) e termina com a preclusão da sentença de
pronúncia.
2) Fase de julgamento (iudicium causae).
Sentença que encerra o sumário da culpa
Ao final da 1ª fase do procedimento do júri (sumário da culpa), o juiz irá proferir uma sentença, que
poderá ser de quatro modos:
PRONÚNCIA
O réu será pronunciado
quando o juiz se convencer
de que existem prova da
materialidade do fato e
indícios
suficientes
de
autoria ou de participação.

IMPRONÚNCIA
O réu será impronunciado
quando o juiz não se
convencer:
 da materialidade do fato;
 da existência de indícios
suficientes de autoria ou
de participação.

Ex.: a única testemunha que
havia reconhecido o réu no
IP não foi ouvida em juízo.
Recurso cabível: RESE.

Recurso cabível: APELAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
O réu será absolvido, desde
logo, quando estiver provado
(a):
 a inexistência do fato;
 que o réu não é autor ou
partícipe do fato;
 que o fato não constitui
crime;
 que existe uma causa de
isenção de pena ou de
exclusão do crime.
Ex.: todas as testemunhas
ouvidas afirmaram que o réu
não foi o autor dos disparos.
Recurso cabível: APELAÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO
Ocorre quando o juiz se
convencer de que o fato
narrado não é um crime
doloso contra a vida, mas sim
um outro delito, devendo,
então, remeter o processo
para o juízo competente.
Ex.: juiz entende que não
houve homicídio doloso, mas
sim latrocínio.

Recurso cabível: RESE.
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Reforma do procedimento do júri promovida pela Lei nº 11.689/2008
A Lei nº 11.689/2008 alterou diversos dispositivos do CPP referentes ao Tribunal do Júri. Uma das
mudanças feitas foi na absolvição sumária. Veja:
 Antes da Lei nº 11.689/2008: se o juiz absolvesse sumariamente o réu, haveria remessa necessária
("recurso de ofício"). Em outras palavras, após absolver o acusado, o magistrado, mesmo sem recurso
do Ministério Público, deveria mandar os autos para o Tribunal para que este examinasse se a decisão
foi correta.
 Depois da Lei nº 11.689/2008: acabou a remessa necessária em caso de absolvição sumária.
Imagine agora a seguinte situação:
João matou Pedro, tendo sido denunciado por homicídio doloso.
Em 05/05/2008, depois de ouvir as testemunhas, o juiz se convenceu que João agiu em legítima defesa,
razão pela qual proferiu sentença de absolvição sumária.
Como na época ainda havia essa previsão legal, o magistrado encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça
para apreciação da remessa necessária.
A remessa necessária ficou parada no TJ aguardando ser julgada.
Em 08/08/2008 entrou em vigor a Lei nº 11.689/2008 acabando com a previsão da remessa necessária
nestes casos.
O que fazer com o "recurso de ofício" que estava no TJ (tribunal ad quem) aguardando para ser
examinado? Mesmo com o fim dessa previsão promovida pela Lei nº 11.689/2008, a remessa necessária
pendente de julgamento deverá ser apreciada?
NÃO. Após a entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, em 8 de agosto de 2008, o reexame necessário de
decisão absolutória sumária proferida em procedimento do Tribunal do Júri que estiver pendente de
apreciação não deve ser examinado pelo Tribunal ad quem, mesmo que o encaminhamento da decisão
absolutória à instância superior tenha ocorrido antes da entrada em vigor da referida Lei.
Princípio da aplicação imediata nas normas processuais
Por força do que dispõe o art. 2º, do CPP, as normas processuais possuem aplicação imediata quando de
sua entrada em vigor. Portanto, os recursos de ofício não julgados pelos Tribunais até 8 de agosto de 2008,
data em que a Lei n. 11.689/08 passou a ser exigida, não mais poderão ser apreciados, uma vez que tal
procedimento, necessário apenas para dar eficácia à sentença de absolvição sumária no procedimento do
Tribunal do Júri, já não mais estaria em vigor, por força do princípio tempus regit actum.
Existe uma regra que diz que o cabimento ou não do recurso rege-se pela lei vigente à época da prolação
da decisão. Na época em que a decisão de absolvição sumária foi proferida, a remessa necessária ainda
estava em vigor. Por que não se aplica esta regra para o presente caso? Por que a remessa necessária
não será mais julgada se, quando a decisão foi proferida, ela ainda existia no ordenamento jurídico?
Porque remessa necessária NÃO é recurso. A remessa necessária, apesar de ser incorretamente chamada
de "recurso de ofício", não tem natureza de recurso porque não é voluntária. Trata-se de uma condição de
eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo com a legislação vigente no momento de sua
aplicação. Nesse sentido:
"A remessa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da sentença. Sendo figura
processual distinta da do recurso, a ela não se aplicam as regras de direito intertemporal
processual vigentes para eles: a) o cabimento do recurso rege-se pela lei vigente à época da
prolação da decisão; b) o procedimento do recurso rege-se pela lei vigente à época da prolação da
decisão. (...)" (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 13ª ed. São Paulo: RT, 2013, p. 859).
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Revogação do sursis processual após o período de prova
Importante!!!
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional
do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde
que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
Exemplo: Rafael foi denunciado pela prática do crime de descaminho. Como a pena mínima
deste delito é igual a 1 ano, o MP, na denúncia, ofereceu proposta de suspensão condicional do
processo, que foi aceita pelo acusado em 05/05/2005 pelo período de prova de 2 anos (ou
seja, até 05/05/2007). Em 05/02/2007, Rafael praticou lesão corporal e foi denunciado em
05/04/2007. Em 05/06/2007, ou seja, após o período de prova, o juiz, no momento em que ia
proferir a sentença extinguindo a punibilidade do réu, soube que ele foi processado por outro
delito. Tomando conhecimento do novo crime praticado por Rafael, o juiz poderá revogar a
suspensão concedida mesmo já tendo passado o período de prova.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 (recurso
repetitivo) (Info 574).
CONCEITO
Suspensão condicional do processo é:
- um instituto despenalizador
- oferecido pelo MP ou querelante ao acusado
- que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano
- e que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
- desde que presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77
do Código Penal).
PREVISÃO LEGAL
A suspensão condicional do processo está prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95. No entanto, vale ressaltar
que não se aplica apenas aos processos do juizado especial (infrações de menor potencial ofensivo), mas
sim em todos aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, podendo, portanto, a pena máxima
ser superior a 2 anos.
PERÍODO DE PROVA
Caso o acusado aceite a proposta, o processo ficará suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos (período de prova),
desde que ele aceite cumprir determinadas condições impostas pela lei e outras que podem ser fixadas
pelo juízo.
Período de prova é, portanto, o prazo no qual o processo ficará suspenso, devendo o acusado cumprir as
condições impostas neste lapso temporal. O período de prova é estabelecido na proposta de suspensão e
varia de 2 até 4 anos.
CONDIÇÕES IMPOSTAS AO ACUSADO
O acusado que aceitar a proposta de suspensão condicional do processo deverá se submeter às condições
impostas pela lei e a outras que podem ser fixadas pelo juízo.
Condições legais a que o acusado deverá se submeter:
 reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
 proibição de frequentar determinados lugares;
 proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
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comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades;
não ser processado por outro crime ou contravenção (repare que a lei fala em "processado" e não
"praticado"; segundo a jurisprudência majoritária, neste caso, processado = denunciado; logo, o que
interessa é que o acusado tenha sido novamente processado no período de prova).

Outras condições
O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do acusado (2º do art. 89).
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES NO PERÍODO DE PROVA
Imagine que o MP formulou a proposta de suspensão condicional do processo, tendo ela sido aceita pelo
acusado. Durante o período de prova, o réu cumpriu corretamente todas as condições impostas. O que
acontecerá?
O juiz irá proferir uma sentença declarando extinta a punibilidade do acusado (§ 5º do art. 89 da Lei nº
9.099/95).
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO
E o que acontece caso o réu descumpra alguma condição durante o período de prova? É possível que o
benefício seja revogado?
SIM. A Lei prevê que, em caso de descumprimento de alguma condição imposta, deverá haver a revogação
do benefício. Dependendo da condição que foi descumprida, esta revogação pode ser obrigatória ou
facultativa. Vejamos:
Revogação obrigatória
Revogação facultativa
A suspensão será obrigatoriamente revogada se, A suspensão poderá ser revogada pelo juiz se:
no curso do prazo:
a) o beneficiário vier a ser processado por outro a) o acusado vier a ser processado, no curso do
crime; ou
prazo, por contravenção, ou
b) não efetuar, sem motivo justificado, a b) descumprir qualquer outra condição imposta.
reparação do dano.
O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após ter transcorrido o
prazo do período de prova?
SIM. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de
prova, desde que os fatos ensejadores da revogação tenham ocorrido antes do término do período de
prova.
O STJ apreciou o tema em sede de recurso especial repetitivo e, reafirmando seu entendimento, fixou a
seguinte tese:
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do
processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a
fato ocorrido durante sua vigência.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 (recurso
repetitivo) (Info 574).
Obs: quando o STJ fala em "fato" ocorrido durante sua vigência, deve-se entender que a causa da
revogação deve ter ocorrido durante a sua vigência.
Exemplo:
Rafael foi denunciado pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do CP). Como a pena mínima
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deste delito é igual a 1 ano, o MP, na denúncia, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo.
O acusado aceitou a proposta em 05/05/2005 pelo período de prova de 2 anos (ou seja, até 05/05/2007).
Em 05/02/2007, Rafael praticou lesão corporal e foi denunciado em 05/04/2007.
Em 05/06/2007, ou seja, após o período de prova, o juiz, no momento em ia proferir a sentença
extinguindo a punibilidade do réu, soube que ele foi processado por outro delito.
Indaga-se: tomando conhecimento do novo crime praticado por Rafael, poderá o juiz revogar a suspensão
concedida, mesmo já tendo passado o período de prova?
SIM, porque o fato que motivou a revogação (processo por novo crime) ocorreu antes do término do
período de prova. Logo, o processo de descaminho retomará seu curso normal.
Vale ressaltar que se Rafael tivesse sido processado pela lesão corporal somente no dia 06/05/2007, não
poderia ser revogada a suspensão e haveria extinção da punibilidade quanto ao delito de descaminho.
Desse modo, o simples fato de ter expirado o prazo de prova sem revogação não significa que,
automaticamente, a punibilidade do réu será extinta. Será necessário verificar se houve algum
descumprimento das condições durante o período. Em outras palavras, mesmo após o fim do período de
prova, o juiz poderá exarar decisão revogando a suspensão condicional do processo por fato ocorrido
anteriormente.
Esse é também o entendimento do STF: Plenário. AP 512 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em
15/03/2012.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Imposição de obrigações equivalentes a sanções penais
Pacificou!!!
Importante!!!
Cuidado com alguns livros!
Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, §
2º, da Lei nº 9.099/95, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais
(tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os
fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 (recurso
repetitivo) (Info 574).
CONCEITO
Suspensão condicional do processo é:
- um instituto despenalizador
- oferecido pelo MP ou querelante ao acusado
- que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano
- e que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
- desde que presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77
do Código Penal).
PREVISÃO LEGAL
A suspensão condicional do processo está prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95. No entanto, vale ressaltar
que não se aplica apenas aos processos do juizado especial (infrações de menor potencial ofensivo), mas
sim em todos aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, podendo, portanto, a pena máxima
ser superior a 2 anos.
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PERÍODO DE PROVA
Caso o acusado aceite a proposta, o processo ficará suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos (período de prova),
desde que ele aceite cumprir determinadas condições impostas pela lei e outras que podem ser fixadas
pelo juízo.
Período de prova é, portanto, o prazo no qual o processo ficará suspenso, devendo o acusado cumprir as
condições impostas neste lapso temporal. O período de prova é estabelecido na proposta de suspensão e
varia de 2 até 4 anos.
CONDIÇÕES IMPOSTAS AO ACUSADO
O acusado que aceitar a proposta de suspensão condicional do processo deverá se submeter às condições
impostas pela lei e a outras que podem ser fixadas pelo juízo.
Condições legais a que o acusado deverá se submeter:
 reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
 proibição de frequentar determinados lugares;
 proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
 comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades;
 não ser processado por outro crime ou contravenção.
Outras condições
O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do acusado (2º do art. 89). Dentre estas “outras condições” previstas no § 2º do
art. 89, o juiz poderá determinar que o acusado cumpra PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ou PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE?
Sobre o tema, havia duas correntes:
1ª) Não. Segundo esta primeira posição, a prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária são
sanções penais (penas autônomas) previstas no rol das penas restritivas de direitos. Logo, não poderiam
ser aplicadas sem previsão legal expressa e sem um devido processo legal. Condição não se confunde com
pena. Na doutrina, é a posição defendida por Eugênio Pacelli e Renato Brasileiro.
2ª) Sim. É cabível a imposição de prestação de serviços à comunidade ou de prestação pecuniária como
condição especial para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, desde que estas se
mostrem adequadas ao caso concreto, observando-se os princípios da adequação e da proporcionalidade.
Qual das duas correntes foi adotada pelo STJ? É possível ou não a aplicação dessas medidas como
condições da suspensão condicional do processo?
O STJ adotou a 2ª corrente. Assim, é possível que na suspensão condicional do processo o acusado assuma
obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a penas restritivas de direitos (tais como a prestação
de serviços comunitários, o fornecimento de cestas básicas a instituições filantrópicas ou a prestação
pecuniária à vítima), visto que tais obrigações são aceitas voluntariamente pelo denunciado, principal
interessado no fim do processo.
Para que não houvesse mais duvidas, o STJ decidiu o tema em sede de recurso especial repetitivo e fixou a
seguinte tese, que deverá ser adotada em casos semelhantes:
Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da
Lei nº 9.099/95, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a
prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis
processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 (recurso
repetitivo) (Info 574).
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Na suspensão condicional do processo há um acordo entre o Ministério Público e o acusado, sendo as
partes livres para transigirem em torno das condições legais (§ 1º) ou judiciais (§ 2º) previstas no art. 89,
"desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado", e desde que não se imponham condições
que possam ofender a dignidade do denunciado. Se houver descumprimento de uma das condições legais
ou judiciais aceitas pelo réu, não haverá qualquer sanção penal, mas tão somente a retomada do curso
processual, findo o qual o acusado poderá até mesmo ser absolvido. Essas características do sursis
processual fazem com que não haja nenhuma ilegalidade no fato de serem impostas obrigações que se
assemelham a sanções penais, mas que, na verdade, se apresentam como meras condições para a
suspensão do processo, e como tais hão de ser tratadas.

HABEAS CORPUS
Cabimento de HC para questionar a legalidade de medida protetiva da Lei Maria da Penha
Importante!!!
Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de
urgência consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar.
STJ. 5ª Turma. HC 298.499-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).
Vide comentários em Direito Penal.

DIREITO TRIBUTÁRIO
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Responsabilidade tributária por sucessão empresarial abrange não apenas os tributos,
como também as multas moratórias ou punitivas
Súmula 554-STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL
Sujeito passivo é a pessoa obrigada por lei a pagar o tributo ou a penalidade pecuniária (art. 121 do CTN).
Existem duas espécies de sujeito passivo:
a) Sujeito passivo direto (CONTRIBUINTE): trata-se da pessoa que é obrigada a pagar o tributo porque possui
uma relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador (art. 121, parágrafo único, I). Em
palavras simples, sujeito passivo direto é a pessoa que pratica o fato gerador e, por isso, deve pagar o tributo.
b) Sujeito passivo indireto (RESPONSÁVEL): consiste na pessoa que não possui uma relação pessoal e
direta com o fato gerador, mas mesmo assim a lei a obriga a pagar o tributo (art. 121, parágrafo único, II).
Em outras palavras, trata-se da pessoa que é obrigada a pagar o tributo mesmo sem ter praticado o fato
gerador. A lei faz isso com o objetivo de facilitar a fiscalização e a arrecadação dos tributos.
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RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Como vimos acima, existem certas pessoas que não praticaram o fato gerador (não são contribuintes), mas
mesmo assim terão que pagar o tributo por força de lei. Tais pessoas são chamadas de responsáveis
tributários. Veja o que diz o CTN:
Art. 128. (...) a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Existem duas espécies de responsabilidade tributária:
1) Responsabilidade tributária por
SUBSTITUIÇÃO (originária, de 1º grau).
Antes mesmo de o fato gerador ser praticado, a lei
já prevê que, quando ele ocorrer, quem irá pagar o
tributo não é o contribuinte, mas sim uma outra
pessoa (o responsável).

2) Responsabilidade tributária por
TRANSFERÊNCIA (derivada, de 2º grau).
No momento em que a obrigação tributária surgiu,
quem devia pagar o tributo era apenas o
contribuinte. Quando o fato gerador surgiu, não
havia responsável tributário. No entanto, ocorreu
alguma situação posterior que fez com que
O contribuinte não aparece na relação jurídica. aparecesse a figura do responsável e houvesse
Desde sempre o responsável é o único devedor.
uma transferência da obrigação para ele.
A pessoa já é responsável tributária mesmo antes O responsável é alguém que, depois de o fato
de o fato gerador ser praticado pelo contribuinte.
gerador ter sido praticado, passou a ter a
obrigação de pagar o tributo em virtude de ter se
Ex: o empregador é responsável tributário pelo envolvido com o contribuinte ou com seus bens.
pagamento do imposto de renda incidente sobre o Ex: João vendeu uma casa para Pedro sem ter pago o
salário do empregado. Essa obrigação do IPTU do ano anterior. O FG já ocorreu. João é o
responsável tributário já existe, por força de lei, contribuinte. No entanto, como Pedro comprou o
mesmo antes de o empregado praticar o fato imóvel, tornou-se responsável pelo pagamento do
gerador (auferir a renda/receber o salário).
imposto, mesmo sem ter realizado o FG.
Ex2: o ganhador da mega sena é contribuinte do IR
sobre o prêmio; no entanto, a lei já determina que
a Caixa, antes de pagar o valor, já desconte o IR; a
CEF é responsável tributário.

Segundo o CTN, existem três espécies de
responsabilidade por transferência:
a) dos sucessores (arts. 129 a 133);
b) de terceiros (arts. 134 e 135);
c) por infrações (arts. 136 a 138).

Dica mnemônica:
Responsabilidade por Substituição: Sempre foi responsável.
Responsabilidade por Transferência: só se tornou responsável depois de um Tempo.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO (RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES)
Na responsabilidade por sucessão, a pessoa torna-se responsável tributário em virtude do devedor original
ter morrido ou em razão de ter transferido seus bens ou direitos.
Desse modo, a responsabilidade por sucessão ocorre em casos de sucessão causa mortis (transmissão dos
bens do devedor em virtude de seu falecimento) ou sucessão inter vivos.
As hipóteses de responsabilidade por sucessão podem ser assim organizadas:
1) Responsabilidade na sucessão causa mortis: o espólio e depois os sucessores e o cônjuge meeiro do
falecido serão responsáveis pelo pagamento dos tributos devidos pelo defunto antes da sua morte (art.
131, II e III);
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2) Responsabilidade do adquirente de bens imóveis do devedor (art. 130);
3) Responsabilidade do adquirente ou remitente de bens móveis do devedor (art. 131, I);
4) Responsabilidade em caso de sucessão empresarial, que pode ocorrer em duas situações:
4.a) Responsabilidade da pessoa jurídica que surgiu a partir de uma fusão, transformação ou incorporação
(art. 132);
4.b) Responsabilidade da pessoa que adquiriu fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuou a respectiva exploração (art. 133 do CTN).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NA "SUCESSÃO EMPRESARIAL"
Ao falar em responsabilidade tributária por "sucessão empresarial", a jurisprudência abrange duas
hipóteses:
a) Responsabilidade em caso de fusão, transformação ou incorporação de pessoas jurídicas (art. 132);
b) Responsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento (art. 133 do CTN).
RESPONSABILIDADE EM CASO DE FUSÃO, INCORPORAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
 Fusão: ocorre quando duas sociedades empresárias se unem para formar uma sociedade nova, que
lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Ex: em 1999, as cervejarias Antarctica e Brahma se
fundiram e criaram a companhia AmBev.
 Transformação: a transformação é a operação pela qual a sociedade, sem se dissolver ou liquidar,
passa de um tipo societário para outro. Ex: a sociedade XX era uma sociedade limitada e decide se
transformar em uma sociedade anônima.
 Incorporação: a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Ex: em 2012, a empresa aérea Webjet foi
adquirida e incorporada pela Gol, deixando de existir.
A pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação é responsável pelos tributos
devidos até à data do negócio pelas pessoas fusionadas, transformadas ou incorporadas. Ex: se a Webjet
devia IPI por fatos geradores ocorridos em 2011, a Gol, ao incorporar essa pessoa jurídica, passou a ser
responsável tributário.
Veja o que diz o art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de
outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito
privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente,
ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
E no caso de cisão? Por que o art. 132 do CTN não fala em cisão?
A cisão ocorre quando uma sociedade transfere todo ou parte de seu patrimônio para uma ou mais
sociedades.
Ex: sociedade "A" transfere todo o seu patrimônio para as sociedades "B" e "C"; neste caso, dizemos que
houve a cisão total, sendo extinta a sociedade que transferiu o patrimônio (sociedade "A").
Ex2: sociedade "A" transfere apenas parte do seu patrimônio para as sociedades "B" e "C"; nesta hipótese,
houve cisão parcial e a sociedade "A" continua existindo.
O art. 132 do CTN realmente não menciona a "cisão". O motivo da omissão está no fato de que o CTN é de
1966 e o instituto da "cisão" só foi previsto no ordenamento jurídico brasileiro 10 anos mais tarde, com a
edição da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).
Segundo a jurisprudência, apesar de o art. 132 do CTN não falar expressamente, ele é aplicável também
nos casos de cisão. Veja:
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(...) Embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de
mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico
conferido às demais espécies de sucessão (...)
(STJ. 1ª Turma. REsp 852.972/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 25/05/2010)
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO
Noção geral do que seja essa responsabilidade tributária
- Se uma pessoa natural ou jurídica
- adquirir de outra (por qualquer título)
- fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional,
- e continuar explorando o negócio,
- sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
- responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato:
- integralmente (se o alienante deixou de explorar o negócio) ou
- subsidiariamente com o alienante (se este iniciar a exploração da mesma atividade ou de qualquer outra
no prazo de até 6 meses depois da alienação).
Exceções
Essa responsabilidade tributária acima explicada não se aplica se a pessoa adquiriu o fundo de comércio
ou o estabelecimento comercial por meio de alienação judicial:
I – em processo de FALÊNCIA.
A pessoa jurídica estava em falência e alguém foi lá e comprou o estabelecimento; aqui o legislador
resolveu não transferir a responsabilidade para o adquirente porque senão ninguém iria querer comprar
estabelecimentos de empresas em falência, o que iria frustrar os objetivos desse instituto.
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Aqui a intenção do legislador foi a mesma: incentivar que as pessoas adquirissem filiais ou unidades
produtivas da empresa em recuperação judicial e, assim, conseguisse arrecadar recursos para pagar as
dívidas e tirar a pessoa jurídica da situação de quase falência.
Situações em que existirá responsabilidade tributária mesmo a aquisição tendo ocorrido nos processos
de falência ou recuperação judicial
Existem três situações em que a aquisição ocorre em processo de falência ou de recuperação judicial e,
mesmo assim, haverá responsabilidade tributária. Isso se dá quando o adquirente for:
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou
em recuperação judicial;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou
em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou
III – identificado como agente ("laranja") do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo
de fraudar a sucessão tributária.
Já expliquei que o objetivo do legislador ao excluir a responsabilidade tributária nos casos de aquisição em
falência ou recuperação judicial foi o de incentivar pessoas que se predispõem a comprar
estabelecimentos de empresas em dificuldades. Ocorre que o legislador percebeu também que isso
poderia ser utilizado como forma de a sociedade falida ou em recuperação se livrar dos débitos tributários
e continuar, por meio de interposta pessoa, exercendo suas atividades. Em razão disso, o legislador previu
que, se o adquirente tiver qualquer relação com a empresa falida ou em recuperação, volta-se à regra
geral e haverá, assim, responsabilidade tributária.
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ANALISANDO O TEXTO DA SÚMULA
A Súmula 554-STJ trata sobre a responsabilidade tributária na sucessão empresarial, conforme estudamos
com detalhes acima. A dúvida que permanece é a seguinte:
A sucessora terá que pagar apenas os tributos ou também as multas tributárias que a sucedida tivesse
contra si?
As empresas argumentavam que a sucessora deveria pagar apenas os tributos, estando dispensadas de
arcar com o pagamento das multas. Isso porque os arts. 132 e 133, que tratam sobre a responsabilidade
tributária na sucessão empresarial, falam expressamente apenas em tributos. Veja:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de
outra ou em outra é responsável pelos TRIBUTOS devidos (...)
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo
de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos TRIBUTOS, relativos
ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
Outro argumento dos responsáveis era o de que a multa, por possuir caráter de sanção, seria pessoal e,
por isso, não se transmitiria a terceiros.
A tese das empresas foi acolhida pela jurisprudência?
NÃO. O STJ decidiu que, na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a
fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
Dívidas de valor que acompanham o patrimônio passivo transmitido ao sucessor
Segundo o STJ, as multas moratórias ou punitivas representam dívida de valor e, como tal, acompanham o
passivo do patrimônio transmitido ao sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da
sucessão.
Evitar simulações
Outro argumento invocado, este de ordem metajurídico, é o de que se as multas fossem excluídas da
responsabilidade por sucessão, as empresas que possuíssem contra si multas impostas poderiam simular
uma sucessão e, com isso, poderiam reiniciar as atividades pagando apenas os tributos e ficando livres das
multas.
Abrange multas moratórias e punitivas
Vale chamar a atenção para o fato de que a multa será devida pelo sucessor, não importando se ela é de
caráter moratório ou punitivo. Havia divergência quanto a isso e agora está pacificado. Repetindo: são
transmitidas tanto as multas moratórias, como também as de caráter punitivo.
As multas moratórias, também chamadas de multas administrativas, são aquelas impostas ao contribuinte
pelo fato de ele ter atrasado o pagamento do tributo.
As multas punitivas, também denominadas de multas de ofício, são aquelas impostas pelo descumprimento de
uma obrigação acessória do contribuinte. O exemplo típico está no art. 44 da Lei nº 9.430/96.
Multa continua sendo diferente de tributo
Por fim, uma última observação: multa não é tributo. O conceito de tributo é previsto no art. 3º do CTN e
nele é previsto expressamente que tributo não constitui "sanção de ato ilícito". A multa é uma sanção por
ato ilícito e, portanto, está fora da definição de tributo. Apesar de multa não ser tributo, ela também é
transmitida para o sucessor em caso de sucessão empresarial. Essa transmissão ocorre porque a multa é
uma dívida de valor que faz parte do patrimônio passivo do sucedido e, como tal, transfere-se ao sucessor.
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LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Termo inicial do prazo para lançamento de ofício no caso de ausência de
pagamento do tributo sujeito à lançamento por homologação
Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
Constituição do crédito tributário
O crédito tributário é constituído (nasce) com um ato do Fisco chamado de “lançamento”.
Só depois que a obrigação tributária se transforme em crédito tributário é que ela se torna líquida e
exigível e poderá ser executada.
O Fisco possui, no entanto, um prazo para efetuar o lançamento. Se não fizer no prazo, haverá decadência.
Espécies de lançamento
Existem três espécies de lançamento:
a) LANÇAMENTO DE OFÍCIO (DIRETO): ocorre quando o Fisco, sem a ajuda do contribuinte, calcula o valor
do imposto devido e o cobra do sujeito passivo. Ex: IPTU.
b) LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO (MISTO): ocorre quando, para que o Fisco calcule o valor devido, é
necessário que o contribuinte forneça antes algumas informações sobre matéria de fato. Aqui o
contribuinte não antecipa o pagamento. Apenas fornece esses dados e aguarda o valor que lhe vai ser
cobrado. Ex: ITBI.
c) LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO ("AUTOLANÇAMENTO"): será visto abaixo.
A lei é que determina qual modalidade de lançamento é aplicável para cada imposto.
Lançamento por homologação ("autolançamento")
No lançamento por homologação, a lei determina que é o próprio contribuinte quem, sem prévio exame
da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento do
imposto. Depois que ele fizer isso, o Fisco irá conferir se o valor pago foi correto e, caso tenha sido, fará a
homologação deste pagamento.
Esta espécie de homologação encontra-se prevista no art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
A doutrina afirma que o lançamento por homologação ocorre sob a sistemática do "débito declarado" em
contraposição à expressão "débito apurado" (que é utilizada para o lançamento de ofício).
Exemplos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação: IR, IPI, ITR, ICMS e ISS.
Homologação expressa ou tácita
A homologação do pagamento feito pode ser expressa ou tácita.
Será expressa se a autoridade administrativa examinar o pagamento e editar um ato concordando com o
valor recolhido.
Será tácita quando o Fisco não examinar o pagamento no prazo legal. Aí neste caso, o pagamento é
homologado tacitamente porque a Fazenda perde o direito de questionar o valor pago. A homologação
tácita está prevista no § 4º do art. 150:
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§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento
e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Havendo a homologação (expressa ou tácita) ocorre a extinção do crédito tributário (art. 156, VII, do CTN).
Vale ressaltar que a extinção não acontece com o pagamento antecipado, mas sim com a homologação.
O que acontece se o sujeito passivo antecipa o pagamento no prazo fixado pela lei, mas o Fisco constata
que o contribuinte pagou menos do que seria devido?
Em caso de pagamento menor do que o devido, o Fisco possui um prazo de 5 anos para apurar eventual
diferença nos valores recolhidos e efetuar, de ofício, o lançamento suplementar daquilo que faltar.
Esse prazo de 5 anos é contado do dia em que ocorreu o fato gerador, na forma do § 4º do art. 150.
Conforme explica Ricardo Alexandre, "o prazo decadencial é contado exatamente da data da ocorrência do
fato gerador. Entende-se que não se justificaria esperar um prazo razoável para o início da contagem de
prazo (conforme ocorre na regra geral) porque a antecipação do pagamento provoca imediatamente o
Estado a verificar sua correção, de forma que a inércia inicial já configura cochilo." (Direito Tributário
esquematizado. São Paulo: Método, 2012).
Passados os 5 anos, se o Fisco não realizou o lançamento das diferenças, ele perderá o direito de fazê-lo
porque terá havido decadência e homologação tácita e a Fazenda Pública terá que se contentar com o
valor que foi pago pelo contribuinte.
E se o sujeito passivo não antecipar o pagamento no prazo fixado pela lei? Se ele não pagar nada, o que
acontece?
Aqui o Fisco também deverá fazer o lançamento de ofício.
Assim, se a lei prevê que o contribuinte deveria ter feito o pagamento antecipado do imposto e, mesmo
assim, o sujeito passivo não o realiza, não fazendo a declaração prévia do débito, então, neste caso, a
Administração Tributária deverá fazer o lançamento direto substitutivo (art. 149, V, do CTN).
O Auditor Fiscal irá identificar quem é o sujeito passivo, calcular o quanto do tributo é devido e o valor da
multa aplicável.
Dessa forma, o lançamento era inicialmente por homologação, mas como o sujeito passivo não fez o
pagamento, o Fisco passa a ter o poder dever de agir e cobrar o imposto diretamente, por meio do
lançamento de ofício.
(...) Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve
ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar
do fato gerador). Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque
deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1277854/PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/06/2012)
Vale ressaltar que, se o contribuinte não paga nada, significa que é praticamente certo que ele também
não fez a "declaração do débito". Isso porque no lançamento por homologação, o contribuinte declara o
quanto acha que deve e antecipa o pagamento para só depois isso ser analisado pelo Fisco. Se ele não
pagou nada, é intuitivo que também não tenha declarado o débito.
Vimos acima que, no caso de pagamento PARCIAL, o termo inicial do prazo para a realização do
lançamento de ofício é a data da ocorrência do fato gerador (§ 4º do art. 150). Na hipótese de ausência
de pagamento, aplica-se esta mesma regra? Qual é o termo inicial do prazo decadencial para
lançamento de ofício no caso de AUSÊNCIA DE PAGAMENTO antecipado?
NÃO. O termo inicial no caso de pagamento parcial é diferente da hipótese de ausência de pagamento.
Se o contribuinte não antecipa o pagamento, ou seja, se ele não paga nada, o prazo decadencial para que
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o Fisco faça o lançamento de ofício não será calculado com base no § 4º do art. 150, mas sim de acordo
com o inciso I do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Quando o inciso I fala em "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" ele quer dizer primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador (REsp 973.733-SC).
Assim, se o fato gerador ocorreu em 15 de março de 2015 e o contribuinte não apresentou a declaração
do débito e não fez a antecipação do pagamento, o Fisco terá 5 anos para realizar o lançamento de ofício,
sendo que este prazo se iniciou em 01 de janeiro de 2016.
Comparando:
Tributo sujeito à lançamento por homologação
Se o sujeito passivo antecipa o pagamento,
Se o sujeito passivo não antecipa nada do
mas paga menos do que deveria:
pagamento (não paga nada):
O Fisco terá o poder-dever de realizar o O Fisco terá o poder-dever de fazer o lançamento
lançamento de ofício cobrando as diferenças.
de ofício cobrando todo o valor que não foi pago.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício é O prazo decadencial para o lançamento de ofício é
de 5 anos.
de 5 anos.
O termo inicial do prazo é a data do fato gerador.

O termo inicial do prazo será o primeiro dia do ano
seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.

Aplica-se a regra do art. 150, § 4º do CTN.

Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.

Vale ressaltar que, se ficar comprovado que o
contribuinte pagou apenas parte do valor, mas
agiu com dolo, fraude ou simulação, ficará
afastada a regra do § 4º do art. 150 (mais benéfica
ao contribuinte), devendo ser aplicado o art. 173,
I, do CTN (um pouco mais favorável ao Fisco, que
ganhará um tempo maior para lançar).

Obs: chamo a atenção novamente para o fato de
que o prazo é de 5 anos. Digo isso porque o Fisco,
durante um bom tempo, defendeu a tese de que,
no caso de não pagamento, o prazo decadencial
seria de 10 anos (a Fazenda queria somar o prazo
do art. 105, § 4º com o do art. 173, I). Após um
tempo de polêmica, esta tese, foi finalmente
rechaçada pelo STJ (REsp 973.733-SC).

Este é o entendimento exposto pela doutrina:
"No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, podem ocorrer duas hipóteses quanto à
contagem do prazo decadencial do Fisco para a constituição de crédito tributário: 1) quando o
contribuinte efetua o pagamento no vencimento, o prazo para o lançamento de ofício de eventual
diferença a maior, ainda devida, é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, forte no art. 150,
§ 4º, do CTN; 2) quando o contribuinte não efetua o pagamento no vencimento, o prazo para o
lançamento de ofício é de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do
fato gerador, o que decorre da aplicação, ao caso, do art. 173, I, do CTN. Importante é considerar que,
conforme o caso, será aplicável um ou outro prazo; jamais os dois sucessivamente, pois são excludente um
do outro. Ou é o caso de aplicação da regra especial ou da regra geral, jamais aplicando-se as duas no
mesmo caso." (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e
da jurisprudência, 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 1109).
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Vamos ler novamente a súmula para ver se agora ficou mais clara:
- Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito (se não houve declaração do débito,
significa que o contribuinte não antecipou o pagamento, conforme determina a lei),
- o prazo decadencial quinquenal (5 anos)
- para o Fisco constituir o crédito tributário
- conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN (1º dia do ano seguinte da ocorrência do FG),
- nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa (o que ela quer dizer nesta parte: "nos casos em que a legislação
determina o lançamento por homologação").
Apresentação da declaração de débito sem pagamento do tributo: desnecessidade de lançamento
O que foi explicado acima é suficiente para entender a súmula. Vamos agora aprofundar um pouco para
responder uma dúvida que alguns leitores ainda podem ter em mente.
Como já dito, nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, se o contribuinte não pagou nada, isso
significa que é praticamente certo que ele não apresentou a declaração de débito. Isso porque não faz
muita lógica que alguém que não irá pagar o imposto, faça a declaração de que deve. Além disso, o
recolhimento do imposto e a declaração do débito, em geral, ocorrem por meio de um ato só. Daí o fato
de a súmula não falar "quando não houver pagamento", mas sim "quando não houver declaração do
débito". No entanto, talvez você possa estar pensando: mas o que acontece se o contribuinte fizer a
declaração do débito, mas não pagar nada? Qual regra deverá ser aplicada nesta hipóteses?
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, "a declaração do débito feita sem o
respectivo pagamento tem o condão de constituir o crédito tributário e todos os seus consectários, sem a
necessidade de procedimento administrativo para a cobrança da multa moratória." (STJ. 2ª Turma. AgRg
no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01/09/2011).
Em outras palavras, se o contribuinte fez a declaração de débito, mas não pagou nada, o crédito tributário
já estará constituído e o Fisco poderá cobrar o valor que foi declarado. Isso porque a declaração configura
confissão da dívida demonstrando que o sujeito passivo tem ciência de seu dever de pagamento e das
consequências decorrentes de sua inadimplência. Assim, não é mais necessário que a Administração
Tributária faça lançamento. Ela já poderá inscrever em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal.
Reescrevendo a súmula com outras palavras:
Nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, quando o contribuinte não antecipar o pagamento
nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá um prazo decadencial de 5 anos para fazer o lançamento de
ofício substitutivo cobrando o valor, sendo que este prazo se inicia em 1º dia de janeiro do ano seguinte
àquele em que ocorreu o fato gerador.

IMPOSTO DE RENDA
Isenção de IR sobre o valor da complementação de aposentadoria e do resgate de contribuições
Súmula 556-STJ: É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao
resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
Previdência complementar
Previdência complementar é um plano de benefícios feito pela pessoa que deseja receber, no futuro,
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aposentadoria paga por uma entidade privada de previdência.
A pessoa paga todos os meses uma prestação e este valor é aplicado por uma pessoa jurídica, que é a
entidade gestora do plano (ex: Bradesco Previdência).
É chamada de "complementar" porque normalmente é feita por alguém que já trabalha na iniciativa
privada ou como servidor público e, portanto, já teria direito à aposentadoria pelo INSS ou pelo regime
próprio. Apesar disso, ela resolve fazer a previdência privada como forma de "complementar" a renda no
momento da aposentadoria.
O plano de previdência complementar é prestado por uma pessoa jurídica chamada de "entidade de
previdência complementar" (entidade de previdência privada).
Entidades de previdência privada
Existem duas espécies de entidade de previdência privada (entidade de previdência complementar): as
entidades de previdência privada abertas e as fechadas.
ABERTAS (EAPC)
As entidades abertas são empresas privadas
constituídas sob a forma de sociedade anônima,
que oferecem planos de previdência privada que
podem ser contratados por qualquer pessoa física
ou jurídica. As entidades abertas normalmente
fazem parte do mesmo grupo econômico de um
banco ou seguradora.
Exs: Bradesco Vida e Previdência S.A., Itaú Vida e
Previdência S.A., Mapfre Previdência S.A., Porto
Seguro Vida e Previdência S/A., Sul América
Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Possuem finalidade de lucro.
São geridas (administradas) pelos diretores e
administradores da sociedade anônima.

FECHADAS (EFPC)
As entidades fechadas são pessoas jurídicas,
organizadas sob a forma de fundação ou
sociedade civil, mantidas por grandes empresas
ou grupos de empresa, para oferecer planos de
previdência privada aos seus funcionários.
Essas entidades são conhecidas como “fundos de
pensão”.
Os planos não podem ser comercializados para
quem não é funcionário daquela empresa.
Ex: Previbosch (dos funcionários da empresa
Bosch).
Não possuem fins lucrativos.
A gestão é compartilhada entre os representantes
dos participantes e assistidos e os representantes
dos patrocinadores.

A súmula trata sobre plano de previdência privada fechada. Antes de explicar o que diz o enunciado, é
necessário entender algumas nomenclaturas utilizadas na redação da súmula.
"Entidades patrocinadoras" (patrocinador)
Patrocinador (ou entidade patrocinadora) é a empresa ou grupo de empresas que oferece plano de
previdência privada fechada aos seus funcionários. Funciona da seguinte forma: os empregados pagam
uma parte da mensalidade e o patrocinador arca com a outra.
Obs: existem alguns entes públicos que também oferecem plano de previdência privada aos servidores.
Neste caso, este ente público é que será o patrocinador.
A entidade patrocinadora oferece o plano de previdência privada por meio de uma entidade fechada de
previdência privada. Enfim, só existe entidade patrocinadora no caso de plano fechado de previdência privada.
Os benefícios mais comuns que são oferecidos pela previdência complementar fechada são os seguintes:
aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.
Participante
Participante é a pessoa física que adere ao plano de previdência complementar oferecido por uma
entidade fechada de previdência complementar (EFPC). O participante, para poder aderir a esse plano,
tem que estar vinculado à entidade patrocinadora (ex: ser funcionário do patrocinador).
O valor das contribuições vertidas pelo participante para a entidade de previdência é descontado de seu
salário no momento do pagamento.
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"Valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada"
"Valor da complementação de aposentadoria" é a quantia paga pela entidade de previdência privada
como aposentadoria à pessoa que contratou a previdência complementar.
"Resgate de contribuições recolhidas para entidades patrocinadoras"
Pode acontecer de o participante, antes de chegar no momento em que poderia receber a aposentadoria,
decidir fazer o resgate, total ou parcial, das contribuições que pagou. O período de carência, a forma e os
percentuais de resgate devem estar previstos no regulamento que disciplina o plano de previdência.
Vamos agora passar a tratar especificamente sobre o que diz a súmula.
Benefícios recebidos de entidades de previdência privada e isenção de IR
A Lei nº 7.713/88 trata sobre o imposto de renda e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1989.
Em seu art. 6º, a Lei traz uma lista de hipóteses de isenção do imposto.
Em sua versão original, pela interpretação do inciso VII, alínea "b" do art. 6º da Lei nº 7.713/88 era possível
concluir que o participante da previdência privada não precisava pagar imposto de renda quando recebia:
 a complementação de aposentadoria (valor da aposentadoria paga pela entidade de previdência
complementar); ou
 o resgate das contribuições recolhidas.
O participante não precisava pagar imposto de renda ao receber essas quantias porque ele já havia pago o
tributo na fonte, ou seja, no momento em que recebeu o salário e, parte deste foi utilizada para a
contribuição destinada à entidade de previdência. Em outras palavras, a contribuição paga pelo
participante para a entidade fechada de previdência privada já era tributada na fonte. Justamente por isso,
quando o participante iria receber o benefício, não podia haver nova incidência de IR, sob pena de bis in
idem. Daí a previsão do legislador isentando do imposto no art. 6º, VII, "b".

Fim da isenção com a Lei nº 9.250/95
A situação acima relatada durou até 31/12/1995, após o que entrou em vigor a Lei nº 9.250/95, que
alterou a redação do inciso VII do art. 6º da Lei nº 7.713/88, acabando com a isenção dada para as
contribuições pagas pelos participantes.
Além de alterar a redação do inciso VII, a Lei nº 9.250/95 determinou, expressamente, a incidência de
imposto de renda para os valores recebidos pelo participante a título de complementação de
aposentadoria e resgate de contribuições. Veja:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao
resgate de contribuições.
Por que a Lei nº 9.250/95 acabou com a isenção de IR sobre o valor que o participante iria receber a
título de complementação de aposentadoria ou resgate?
Porque esta Lei passou a prever que os valores descontados do salário do participante e destinados ao
pagamento da previdência privada não estão sujeitos ao recolhimento de imposto de renda na fonte. A Lei
permitiu ao contribuinte abater do imposto de renda o valor recolhido à previdência privada. Como o
participante não paga mais o IR no momento em verte as contribuições, passou a ser obrigado a recolher
este no instante em que aufere a aposentadoria complementar ou recebe de volta as contribuições.

Informativo 574-STJ (26/11/2015 a 18/12/2015) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 73

Redação original da Lei nº 7.713/88
(período de 1º/1/1989 a 31/12/1995
O participante, quando recolhia a contribuição
para a previdência privada, pagava IR.
Logo, quando recebia a complementação de
aposentadoria ou o resgate das contribuições
recolhidas era isento de IR (para não pagar duas
vezes - bis in idem).

Redação dada pela Lei nº 9.250/95
Período a partir de 01/01/1996
A Lei nº 9.250/95 inverteu a sistemática.
O participante não é obrigado a recolher IR sobre o
valor das contribuições pagas à previdência privada.
Logo, quando recebe a complementação de
aposentadoria ou resgate das contribuições,
deverá pagar o IR.

A fim de evitar bis in idem, o próprio Governo editou a MP 1.943-52 (reeditada ao final sob o nº 2.159-70)
reconhecendo que não incide imposto de renda quanto às parcelas resgatadas e referentes a este período.
Confira:
Art. 7º Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos o valor do
resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por
ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Reescrevendo a súmula com outras palavras
No período de 1º/1/1989 a 31/12/1995, o participante de plano de previdência privada fechada não tinha
que pagar imposto de renda no momento em que recebia a aposentadoria complementar
(complementação de aposentadoria) ou se optasse por resgatar as contribuições recolhidas. Havia a
previsão de uma isenção no art. 6º, VII, b, da Lei nº 7.713/88, que foi revogada pela Lei nº 9.250/95.
Concurso
Assunto que não é tão frequente de ser cobrado em provas de concurso. Fique mais atento se estiver se
preparando para concursos federais. De qualquer forma, é mais provável que seja cobrada apenas a
redação literal do enunciado.

IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Produtos importados estão sujeitos à nova incidência de IPI na operação de revenda
Importante!!!
Mudança de entendimento!
Atualize o Info 553-STJ
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.403.532-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão Min.
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 574).
IPI
IPI é a sigla para Imposto sobre Produtos Industrializados.
Trata-se de um tributo federal e que incide sobre a produção e a circulação de produtos industrializados.
O IPI foi instituído por meio da Lei nº 4.502/64.
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Fato gerador do IPI
Segundo o art. 46 do CTN, o IPI possui três fatos geradores:
I — o desembaraço aduaneiro do produto industrializado, quando de procedência estrangeira;
II — a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial;
III — a arrematação do produto industrializado, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Situação 1. Feitos esses esclarecimentos, imagine a seguinte situação hipotética:
Determinada empresa importa produtos, sobre eles aplica um processo de industrialização e depois os
revende no Brasil.
Ao importar os produtos e realizar o desembaraço aduaneiro, a empresa realizou o fato gerador e teve
que pagar o IPI, conforme previsto no art. 46, I, do CTN.
Ao revender esses produtos (depois de terem sido objeto de industrialização), a Receita Federal cobrou
novamente o IPI da empresa, desta vez com base no art. 46, II, do CTN.
A tributação feita foi correta? É possível a nova incidência do IPI no momento da saída do produto?
SIM. Quando houve a importação, incidiu o IPI com base no art. 46, I, do CTN. Ao revender os produtos,
depois de terem sido objeto de industrialização, houve novo fato gerador do IPI, com fulcro no art. 46, II,
do CTN.
Situação 2. Imagine agora a situação ligeiramente diferente:
Determinada empresa importa produtos prontos e acabados para o consumo para revendê-los no Brasil.
Ao importar os produtos e realizar o desembaraço aduaneiro, a empresa realizou o fato gerador e teve
que pagar o IPI, conforme previsto no art. 46, I, do CTN:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:
I — o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
Ao revender esses produtos, a Receita Federal poderá cobrar novamente o IPI da empresa, desta vez
com base no art. 46, II, do CTN? É possível a nova incidência do IPI no momento da saída do produto? O
IPI pode ser exigido na revenda de produtos importados?
SIM. Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil.
Mas incidirá IPI mesmo que o produto importado não passando por nenhum processo de
industrialização no Brasil?
SIM. O fato de o nome do tributo ser "Imposto sobre Produtos Industrializados" não significa que só ocorra
o fato gerador do IPI se houver imediata operação de industrialização. Não é isso. O CTN definiu no art. 46
quais são os fatos geradores do imposto e nele se inclui "a saída do produto industrializado do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial".
Assim, a saída do produto industrializado da empresa que o importou amolda-se perfeitamente na
hipótese do art. 46, II, do CTN.
O inciso II do art. 46 fala em "saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial". A empresa que importou o produto industrializado e depois o revendeu pode
ser considerada "estabelecimento industrial" ou "equiparado a industrial"?
SIM. A empresa que importa o produto industrializado e depois o revende, mesmo que não seja uma
indústria, é equiparada, por lei, a estabelecimento industrial.
Quem faz essa equiparação é o art. 51, II, do CTN c/c art. 4º, I, da Lei nº 4.502/64. Veja:
CTN
Art. 51. Contribuinte do imposto (IPI) é:
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
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Lei nº 4.502/64
Art. 3º Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos sujeitos ao imposto.
Art. 4º Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira;
Além da Lei nº 4.502/64, existem duas outras leis que também equiparam o importador a estabelecimento
industrial: art. 79 da MP 2.158-35/2001 e art. 13 da Lei nº 11.281/2006.
Dessa forma, seja pela combinação dos arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do CTN, seja pela combinação
dos arts. 51, II, do CTN, 4º, I, da Lei nº 4.502/1964, 79 da MP n. 2.158-35/2001 e 13 da Lei n. 11.281/2006 nenhum deles até então afastados por inconstitucionalidade -, os produtos importados estão sujeitos a
uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda.
Assim, não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira
do estabelecimento do importador, já que o importador é equiparado por lei a indústria (estabelecimento
industrial).
Essa conduta do Fisco de tributar a importação do produto industrializado e depois cobrar novo IPI no
momento da revenda do produto não implica em bis in idem?
NÃO. Essa interpretação não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou bitributação. Isso
porque o CTN prevê dois fatos geradores distintos: o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de
compra de produto industrializado do exterior (inciso I) e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor (inciso II).
A primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a margem de lucro da empresa
estrangeira e a segunda tributação incide sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da
empresa brasileira importadora.
Mas esse entendimento não fará com que a cadeia produtiva seja muito onerada? Não haverá uma
sobrecarga sobre o importador/revendedor?
NÃO. Esse entendimento não onera a cadeia produtiva além do razoável. O importador, na primeira
operação (importação) acumula os papeis de contribuinte de fato e de direito em razão da territorialidade
já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei nacional brasileira
como contribuinte de direito do IPI. Em outras palavras, o Brasil não pode tributar o vendedor estrangeiro
(porque está fora do país), então ele cobra o imposto do importador. Ocorre que essa empresa brasileira
que fez a importação acumulará o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado
como abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de direito. Isso porque o
IPI é um imposto não-cumulativo, o que significa dizer que o valor pago a título de IPI na operação
imediatamente anterior (importação) pode ser abatido do mesmo imposto na operação posterior
(revenda), nos termos do art. 49 do CTN.
Neste caso, haverá bitributação de IPI e ICMS?
SIM. Na revenda interna do produto importado haverá tributação tanto de IPI como de ICMS. Ocorre que a
Lei Kandir (LC 87/96) admite hipóteses expressas de bitributação entre o IPI e o ICMS. O que a Lei faz é
"minimizar" os custos dessa bitributação. Isso porque o art. 13, § 2º da LC 87/96 estabelece que o valor do
IPI não integra a base de cálculo do ICMS toda vez que a operação configurar fato gerador de ambos os
impostos, ou seja, a lei permite a bitributação, mas minora seus efeitos ao retirar o IPI da base de cálculo
do ICMS. Não se pode dizer que a referida Lei é inconstitucional porque ela é uma mera reprodução do
disposto no art. 155, § 2º, XI, da CF/88, que parte do pressuposto justamente da possibilidade de se
bitributar pelo IPI e pelo ICMS.
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ICMS
Óbice ao aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de operação de exportação
(Julgado que somente será exigido nos concursos mais difíceis,
que exijam Direito Tributário de forma aprofundada)
Não viola o princípio da não cumulatividade a vedação, prevista em legislação estadual, de
aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de operação de exportação quando o
contribuinte possuir débito superior ao crédito.
Dito de forma mais simples, não fere o princípio da não cumulatividade a legislação estadual
que veda a apropriação e a utilização de crédito de ICMS ao contribuinte que estiver com saldo
devedor perante o Fisco.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.505.296-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/9/2015 (Info 574).
ICMS
O ICMS é um imposto estadual previsto no art. 155, II, da CF e na LC 87/96:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II — operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
Principais características do imposto:
 plurifásico: incide sobre o valor agregado, obedecendo-se ao princípio da não-cumulatividade;
 real: as condições da pessoa são irrelevantes;
 proporcional: não é progressivo;
 fiscal: tem como função principal a arrecadação.
Regra da não cumulatividade
O art. 155, § 2º, I, da CF/88 determina que o ICMS “será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”.
Ricardo Alexandre explica a regra da não cumulatividade:
“A cada aquisição tributada de mercadoria, o adquirente registra como crédito o valor incidente na
operação. Tal valor é um “direito” do contribuinte (“ICMS a recuperar”), que pode ser abatido do
montante incidente nas operações subsequentes.
A cada alienação tributada de produto, o alienante registra como débito o valor incidente na operação. Tal
valor é uma obrigação do contribuinte, consistente no dever de recolher o valor devido aos cofres públicos
estaduais (ou distritais) ou compensá-los com os créditos obtidos nas operações anteriores (trata-se do
“ICMS a recolher”).
Periodicamente, faz-se uma comparação entre os débitos e créditos. Caso os débitos sejam superiores aos
créditos, o contribuinte deve recolher a diferença aos cofres públicos. Caso os créditos sejam maiores, a
diferença pode ser compensada posteriormente ou mesmo, cumpridos determinados requisitos, ser
objeto de ressarcimento.” (Direito Tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 580).
Imagine agora a seguinte situação:
"XXX", pessoa jurídica domiciliada em SP, possuía créditos de ICMS decorrentes de exportações que
realizou e pediu para transferir tais créditos a outra empresa ("ZZZ").
O Fisco paulista rejeitou o pedido de aproveitamento sob o argumento de que a empresa "XXX" possui um
enorme débito de ICMS, já até inscrito em dívida ativa, e que esse débito é superior aos créditos que ela
possui de ICMS e que deseja transferir. Como fundamento para essa recusa, o Fisco invocou a legislação
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estadual que prevê a seguinte regra:
Art. 82. São vedadas a apropriação e a utilização de crédito acumulado ao contribuinte que, por qualquer
estabelecimento autuado em território paulista, tiver débito do imposto.
Em outras palavras, a legislação do Estado de São Paulo proíbe que o contribuinte que tenha débitos de
ICMS possa se utilizar dos créditos acumulados de ICMS.
A empresa não concordou com a vedação e propôs ação judicial afirmando que esta previsão do
Regulamento do ICMS paulista seria inconstitucional e ilegal por violar o princípio da não cumulatividade
consagrado no art. 155, § 2º, I, da CF/88 e na Lei Complementar federal nº 87/96.
O argumento do contribuinte foi aceito pelo STJ? Esta proibição prevista na legislação estadual viola o
princípio da não-cumulatividade?
NÃO. Não fere o princípio da não cumulatividade a legislação estadual que veda a apropriação e a
utilização de crédito de ICMS ao contribuinte que estiver com saldo devedor perante o Fisco.
Lei Kandir exige que haja saldo credor para utilização dos créditos do ICMS
Realmente a LC federal nº 87/96 (chamada de Lei Kandir) permite que a empresa que tenha saldo credor
de ICMS possa utilizá-lo para si mesma ou para transferir a outros contribuintes. Veja:
Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada
estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo
sujeito passivo localizados no Estado.
§ 1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei Complementar por
estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo
único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo
estabelecimento:
I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;
II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo
Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.
No entanto, para que a empresa possa se valer desse aproveitamento previsto no § 1º do art. 25 da Lei
Kandir, é indispensável que o saldo de créditos seja superior aos débitos.
No caso concreto, embora existentes os créditos decorrentes da exportação realizada pela empresa
contribuinte, não há saldo credor de ICMS, uma vez que há débito em nome dela que supera os alegados
créditos.
Não há violação ao princípio da não cumulatividade
Realmente, o crédito de ICMS é um direito que decorre do princípio da não cumulatividade e que tem
fundamento na CF/88 e na legislação federal. Ressalta-se, inclusive, que o direito de crédito decorrente de
operações e prestações de exportação não pode ser limitado por legislação estadual (art. 25, § 1º, da LC n.
87/1996), conforme entendimento consolidado do STJ. No entanto, no caso concreto, não se está
limitando o direito ao crédito de ICMS. O que se está realizando é uma operação contábil.
O procedimento é o seguinte: comparam-se as somas de débitos com créditos de ICMS em determinado
período.
Se o total de débitos for maior que o de créditos, deduz-se o maior do menor, pagando-se a diferença aos
cofres públicos.
Caso o total de créditos seja maior, contudo, deduz-se deste o total de débitos, e o saldo credor é
transferido para o período seguinte.
Havendo, ao final, saldo de créditos de ICMS, abre-se a possibilidade de apropriação, utilização ou
transferência pelo contribuinte. Só que no caso concreto, não houve saldo positivo em favor do
contribuinte.
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A apropriação, a utilização e a transferência de créditos de ICMS pressupõem, portanto, a existência de
saldo credor, o que não ocorre no caso em que o contribuinte possui débito superior ao crédito.
Assim, embora o § 1º do art. 25 da LC 87/1996 seja autoaplicável, não podendo ser condicionado pelo
legislador estadual, o seu pressuposto é a existência de saldos credores.
Portanto, não fere o princípio da não cumulatividade a lei estadual que veda a apropriação e a utilização
de crédito de ICMS ao contribuinte que tiver débito do imposto superior ao montante de créditos.

COFINS
Isenção da COFINS nas mensalidades pagas pelos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos
(Julgado que só interessa para concursos federais que cobrem Direito Tributário de forma mais intensa)
A MP 1.858/99 (atual MP 2.158-35/2001) determinou que são isentas da COFINS as receitas
relativas às atividades próprias das instituições de ensino sem fins lucrativos. Ocorre que a
Receita Federal editou IN/SRF n. 247/2002 afirmando que as receitas auferidas com as
mensalidades recebidas pelas instituições de ensino sem fins lucrativos não estariam isentas
de COFINS por não se enquadrarem no conceito de "atividades próprias" das referidas
instituições. O STJ considerou ilegal essa previsão da IN e firmou a seguinte tese:
As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins
lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da MP 1.858/99 (atual MP 2.158-35/2001), sendo flagrante a
ilicitude do art. 47, § 2º, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.353.111-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/9/2015 (recurso
repetitivo) (Info 574).
COFINS
A COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é uma espécie de tributo instituída pela
Lei Complementar 70/91, nos termos do art. 195, I, “b”, da CF/88.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil (art. 1º da Lei nº 10.833/2003). Isso com base no art. 195, I, “b”, da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I — do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
(...)
b) a receita ou o faturamento;
Isenção de COFINS prevista na MP 2.158-35/2001
A MP 1.858/99 (atual MP 2.158-35/2001) previu que determinadas pessoas jurídicas estariam isentas de
pagar COFINS quando auferissem receita pelo exercício de suas "atividades próprias" (art. 14).
Dentre as pessoas jurídicas que foram beneficiadas com esta isenção, está as instituições de educação e
assistência social sem fins lucrativos, previstas no art. 12 da Lei nº 9.532/97.
Dessa forma, a MP 1.858/99 (atual MP 2.158-35/2001) determinou que são isentas da COFINS as receitas
relativas às atividades próprias das instituições de ensino sem fins lucrativos.
IN 247/2002
Em 2002, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 247 e, no art. 47, § 2º, estabeleceu que as
contraprestações (mensalidades) pagas pelos serviços desenvolvidos pelas instituições de ensino sem fins
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lucrativos não poderiam ser consideradas como receita relativa à atividade própria das instituições de
ensino sem fins lucrativos.
Em outras palavras, a referida IN afirmou que as receitas auferidas com as mensalidades recebidas pelas
instituições de ensino sem fins lucrativos não estariam isentas de COFINS.
Essa previsão do art. 47, § 2º da IN 247/2002 violou a MP 2.158-35/2001?
SIM.
As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X,
da MP 1.858/99 (atual MP 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2º, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.
O § 2º do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal ofende o inciso X do art. 14 da MP 2.15835/2001 ao excluir do conceito de "receitas relativas às atividades próprias das entidades", as
contraprestações pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas de
alunos. Isso porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de serviços
educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, do próprio serviço para o qual
foi instituída (arts. 12 e 15 da Lei nº 9.532/97).
Assim, não há como se aceitar que as receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não
sejam aquelas decorrentes de "atividades próprias da entidade".

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Intimação por edital no processo fiscal referido no art. 27 do DL nº 1.455/76
(Julgado que só interessa para concursos federais que cobrem Direito Tributário de forma mais intensa)
No processo fiscal referido no art. 27 do DL nº 1.455/76, a intimação por edital só deve ser
realizada após restar frustrada a intimação pessoal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.561.153-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/11/2015 (Info 574).
Decreto-lei 1.455/76
O Decreto-lei 1.455/76 trata sobre o regime tributário aplicável aos entrepostos aduaneiros, estabelece
normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências.
Nos arts. 23, 24 e 26, o DL prevê uma série de infrações tributárias. Exemplo:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente, quando a sua
emissão estiver vedada ou suspensa na forma da legislação específica em vigor.
Processo administrativo-fiscal (art. 27 do DL 1.455/76)
Segundo o DL, as infrações mencionadas nos arts. 23, 24 e 26 serão apuradas através de processo fiscal,
cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de apreensão, e, se for o caso, de termo
de guarda.
Depois de ser lavrado o auto de infração, o Fisco deverá intimar o infrator para que este apresente sua
defesa, que é chamada de impugnação. Isso está previsto no art. 27, § 1º do DL:
§ 1º Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no prazo de 20 (vinte)
dias implica em revelia.
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A redação literal do § 1º acima pode levar à conclusão de que o Fisco possui a faculdade de escolher
intimar o infrator de forma pessoal ou por meio de edital. Essa conclusão é correta? A primeira opção do
Fisco pode ser a intimação por edital?
NÃO. No processo fiscal referido no art. 27 do DL nº 1.455/76, a intimação por edital só deve ser realizada
após restar frustrada a intimação pessoal.
A comunicação por edital é forma de intimação ficta ou presumida, razão pela qual só deve ser utilizada
quando incerta ou não sabida a localização do contribuinte.
Assim sendo, deve-se admitir a intimação por edital somente quando frustradas as tentativas de intimação
pessoal do contribuinte, sob pena de afrontar as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. A
regra deve ser a intimação pessoal do contribuinte, pois não há como se aplicar a pena de perdimento de
bens sem que seja assegurado à parte tomar conhecimento do processo administrativo.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Forma de cálculo da renda mensal inicial
Súmula 557-STJ: A renda mensal inicial (RMI) alusiva ao benefício de aposentadoria por
invalidez precedido de auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7º, do Decreto n.
3.048/1999, observando-se, porém, os critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991,
quando intercalados períodos de afastamento e de atividade laboral.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.
Sobre o que trata
A Súmula 557 do STJ trata sobre a forma de se calcular a renda mensal inicial da aposentadoria por
invalidez paga pelo INSS (regime geral de previdência social) nos casos em que o segurado estava
recebendo antes auxílio-doença.
Aposentadoria por invalidez
A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário pago ao segurado que for considerado
incapaz, de forma permanente, para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência. Encontra-se
previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.
Precedida ou não de auxílio-doença
A aposentadoria por invalidez pode:
a) ser precedida de auxílio-doença.
O segurado pode estar recebendo o auxílio-doença e após algum tempo a enfermidade se agravar ou,
então, se constatar que o tratamento não está surtindo efeito e que é inviável o retorno do indivíduo ao
trabalho (a incapacidade é permanente). Neste caso, o auxílio-doença será convertido em aposentadoria
por invalidez.
b) ser concedida diretamente (sem prévio auxílio-doença).
É o caso, por exemplo, de um segurado que sofre acidente de carro e fica imediatamente tetraplégico.
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Salário-de-benefício
Salário-de-benefício (SB) é um valor calculado de acordo com as contribuições previdenciárias pagas,
sendo utilizado como base para se descobrir a renda mensal do benefício devido ao segurado.
Em outras palavras, o SB é a base de cálculo utilizada para se chegar ao valor do benefício que será pago.
Sobre o valor do SB incidirá uma alíquota prevista em lei e, assim, calcula-se o valor da renda mensal do
benefício (RMB).
1º passo: calcular o salário-de-benefício
O primeiro passo para se calcular o montante do benefício que será pago ao segurado será descobrir o
valor do salário-de-benefício.
No caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício será calculado com base
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o
período contributivo (art. 29, II, da Lei nº 8.213/91). Isso significa que, quanto mais tempo a pessoa tiver
passado recebendo altos salários (e, consequentemente, pagando contribuição previdenciária
proporcional a esse valor), maior será o seu salário-de-benefício.
Além disso, deverá ser observada a nova regra do § 10 do art. 29:
Art. 29 (...) § 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze)
salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12
(doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.
2º passo: renda mensal do benefício (RMB) / renda mensal inicial (RMI)
Renda mensal do benefício (também chamada de renda mensal inicial) é o valor que efetivamente será
pago ao segurado.
Como vimos acima, primeiro temos que descobrir o valor do salário de benefício. Depois, sobre esse valor
aplicamos uma alíquota prevista em lei. O resultado dessa operação equivale à renda mensal do benefício.
Ilustrando com uma fórmula matemática: RMB (ou RMI) = salário-de-benefício x alíquota
O RMB do auxílio-doença é igual a 91% do salário-de-benefício, conforme previsto no art. 61 da Lei nº
8.213/91:
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício (...)
Em fórmula matemática: RMB do auxílio-doença = salário-de-benefício x 0,91.
O RMB da aposentadoria por invalidez é igual a 100% do salário-de-benefício, conforme o art. 44 da Lei:
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (...)
Em fórmula matemática: RMB da aposentadoria por invalidez = salário-de-benefício.
Como é calculada a RMI no caso de aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença?
A RMI da aposentadoria por invalidez será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o
cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. Isso está previsto no art. 36, § 7º, do Decreto nº
3.048/99 (Regulamento Geral da Previdência Social):
Art. 36 (...) § 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de
auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda
mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
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Exemplo:
Pedro laborou durante 10 anos em diversas empresas. Em 2012, foi contratado para trabalhar em uma
grande indústria, recebendo o maior salário que já havia ganho em toda a sua carreira. Ocorre que, poucos
meses depois (em 2013), ele ficou enfermo e passou a receber auxílio-doença.
O auxílio-doença será 91% do salário-de-benefício. O salário-de-benefício será calculado com base na
média das maiores contribuições feitas pelo segurado (art. 29, II, da Lei nº 8.213/91). Neste caso, será uma
pena para Pedro porque ele ficou enfermo logo depois de ter assumido o novo trabalho onde passou a
receber mais. Se ele tivesse mais tempo contribuindo sobre esse salário maior, o valor do seu auxíliodoença seria também maior.
Em 2015, depois de dois anos recebendo o auxílio-doença, Pedro foi aposentado por invalidez.
A RMI da aposentadoria por invalidez será 100% do salário-de-benefício.
Indiretamente, o que o § 7º do art. 36 afirma é que os meses em que o segurado ficou recebendo auxíliodoença antes que este fosse convertido em aposentadoria por invalidez não entrarão no cálculo da RMI da
aposentadoria por invalidez. Assim, para fins de apuração da RMI esses dois anos em que o segurado
esteve ininterruptamente recebendo o auxílio-doença serão desconsiderados (descartados).
Essa regra infralegal prevista no art. 36, § 7º é compatível com a Lei nº 8.213/91? Um Decreto poderia
ter previsto isso?
SIM. Segundo entende a jurisprudência, "o § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/99 não ultrapassou os
limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do
§ 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/91"
(STF. Plenário. RE 583.834, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/2/2012).
Se, antes da concessão da aposentadoria por invalidez, o segurado passou alguns períodos afastado
(recebendo auxílio-doença) e outros períodos trabalhando normalmente, haverá alguma peculiaridade
no cálculo da aposentadoria por invalidez?
SIM. Pode acontecer de o segurado, antes de ser considerado definitivamente incapaz para o trabalho,
passe por meses de crise (nos quais recebeu auxílio-doença) e outros períodos em que se manteve
saudável e, assim, pode trabalhar, receber salário e pagar contribuição previdenciária. Havendo esta
situação, se o segurado acabar se aposentando por invalidez, a forma de cálculo do benefício deverá
observar os critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91.
Exemplo:
João possui uma doença degenerativa e há alguns anos realizava tratamento médico para combatê-la.
Durante os períodos de crise, ele não podia trabalhar e ficava afastado de suas funções alguns meses,
recebendo auxílio-doença. Quando recebia alta, voltava novamente ao trabalho. Essa situação perdurou
durante algum tempo, até que a enfermidade se agravou e o segurado ficou permanentemente incapaz. O
auxílio-doença que ele estava recebendo foi convertido em aposentadoria por invalidez.
Neste caso, o STJ afirma que o tempo que o segurado ficou gozando do auxílio-doença (além do tempo
que ele ficou trabalhando) será também utilizado no cálculo da aposentadoria por invalidez. Isso porque se
aplicará a regra especial do § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/91:
Art. 29 (...) § 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-debenefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos
benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.
A regra do § 5º é excepcional, pois ela permite que se considere como tempo para fins de aposentadoria um
período em que o segurado não contribuiu (se o segurado estava recebendo auxílio-doença, significa que ele
não estava trabalhando nem pagando contribuição previdenciária). Logo, o § 5º do art. 29 é uma exceção à
regra que proíbe a contagem de tempo sem contribuição para fins de aposentadoria.
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A regra do § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, em algumas situações, se mostrará mais vantajosa ao
segurado, como no exemplo de Pedro acima (primeiro exemplo). É possível estender essa regra do § 5º
para o caso de Pedro (em que ele ficou afastado todo o tempo anterior à aposentadoria por invalidez)?
NÃO. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/91 é uma exceção e como tal só pode ser aplicada para as situações
ali previstas, ou seja, para os casos em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento
de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa em que há
recolhimento da contribuição previdenciária.

PREVIDÊNCIA PRIVADA
Verbas recebidas por sentença trabalhista e reflexo na aposentadoria complementar já concedida
(Julgado que somente interessa para concursos que cobrem o Regime de Previdência Complementar)
O deferimento por sentença trabalhista definitiva de verbas salariais não justifica o recálculo
da renda mensal inicial de aposentadoria complementar privada já concedida.
STJ. 4ª Turma. Resp 1.410.173-SC, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 5/11/2015 (Info 574).
Previdência complementar
Previdência complementar é um plano de benefícios feito pela pessoa que deseja receber, no futuro,
aposentadoria paga por uma entidade privada de previdência.
A pessoa paga todos os meses uma prestação e este valor é aplicado por uma pessoa jurídica, que é a
entidade gestora do plano (ex: Bradesco Previdência).
É chamada de "complementar" porque normalmente é feita por alguém que já trabalha na iniciativa
privada ou como servidor público e, portanto, já teria direito à aposentadoria pelo INSS ou pelo regime
próprio. Apesar disso, ela resolve fazer a previdência privada como forma de "complementar" a renda no
momento da aposentadoria.
O plano de previdência complementar é prestado por uma pessoa jurídica chamada de "entidade de
previdência complementar" (entidade de previdência privada).
Entidades de previdência privada
Existem duas espécies de entidade de previdência privada (entidade de previdência complementar): as
entidades de previdência privada abertas e as fechadas.
ABERTAS (EAPC)
As entidades abertas são empresas privadas
constituídas sob a forma de sociedade anônima,
que oferecem planos de previdência privada que
podem ser contratados por qualquer pessoa física
ou jurídica. As entidades abertas normalmente
fazem parte do mesmo grupo econômico de um
banco ou seguradora.
Exs: Bradesco Vida e Previdência S.A., Itaú Vida e
Previdência S.A., Mapfre Previdência S.A., Porto
Seguro Vida e Previdência S/A., Sul América
Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Possuem finalidade de lucro.
São geridas (administradas) pelos diretores e
administradores da sociedade anônima.

FECHADAS (EFPC)
As entidades fechadas são pessoas jurídicas,
organizadas sob a forma de fundação ou
sociedade civil, mantidas por grandes empresas
ou grupos de empresa, para oferecer planos de
previdência privada aos seus funcionários.
Essas entidades são conhecidas como “fundos de
pensão”.
Os planos não podem ser comercializados para
quem não é funcionário daquela empresa.
Ex: Previbosch (dos funcionários da empresa
Bosch).
Não possuem fins lucrativos.
A gestão é compartilhada entre os representantes
dos participantes e assistidos e os representantes
dos patrocinadores.
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O julgado a seguir comentado trata sobre plano de previdência privada fechada.
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, ex-empregado da empresa "XXX" foi aposentado e está recebendo aposentadoria privada
complementar oferecida aos funcionários da referida empresa.
O valor da aposentadoria é de R$ 4 mil.
Após aposentado, João foi beneficiado por uma sentença trabalhista, transitada em julgado, por meio da
qual ficou reconhecido que ele fazia jus a promoções e vantagens que não lhe foram asseguradas quando
ele estava na ativa.
Por força desta decisão, a empresa foi condenada a lhe pagar as verbas salariais pretéritas.
De posse da sentença trabalhista, João formulou requerimento à entidade fechada de previdência
complementar vinculada à empresa "XXX" pedindo que a renda mensal de sua aposentadoria
complementar fosse aumentada, já que ficou provado que, durante a atividade, ele deveria ter recebido
um salário maior do que lhe era pago.
O pedido de João deverá ser aceito?
NÃO. O deferimento por sentença trabalhista definitiva de verbas salariais não justifica o recálculo da
renda mensal inicial de aposentadoria complementar privada já concedida.
Sistema de previdência complementar não é baseado na paridade
O sistema de previdência complementar foi concebido, não para instituir a paridade de vencimentos entre
empregados ativos e aposentados, mas com a finalidade de constituir reservas financeiras, a partir de
contribuições de filiados e patrocinador, destinadas a assegurar o pagamento dos benefícios oferecidos e, no
caso da complementação de aposentadoria, proporcionar ao trabalhador aposentado padrão de vida próximo
ao que desfrutava quando em atividade, com observância, todavia, dos parâmetros atuariais estabelecidos nos
planos de custeio, com a finalidade de manutenção do equilíbrio econômico e financeiro.
Não é possível estender vantagens pecuniárias ou reajustes salariais concedidos retroativamente aos
empregados de uma empresa ou categoria profissional, por força de sentença individual ou coletiva da
Justiça do Trabalho, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria
do ex-empregado porque isso seria incompatível com o princípio do mutualismo inerente ao regime
fechado de previdência privada.
Além disso, o contrato celebrado com instituição de previdência privada não integra o contrato de
trabalho. Assim, dada a autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência
complementar, mesmo se eventualmente reconhecida a natureza salarial de determinada parcela, não
significa que haverá direito de incluí-la nos proventos de aposentadoria complementar se isso não estava
previsto como benefício no plano contratado (art. 202 da CF/88).
Por fim, o STJ afirmou que o pagamento dos benefícios contratados é feito a partir de cálculos atuariais
para a formação da reserva matemática necessária. Este cálculo é feito com base nas contribuições que
são vertidas todos os meses para o plano de previdência e que são investidas para garantir renda
necessária aos pagamentos.
Ementa
O tema é difícil, mas penso que, se for exigida em uma prova, será cobrada apenas a conclusão do julgado.
Por isso, vale a pena conferir a ementa:
(...) 3. No regime de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação
da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios. (...)
4. É inviável o pedido de inclusão das verbas salariais incorporadas ao salário por decisão da Justiça do
Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por
ausência de prévia formação da reserva matemática necessária ao pagamento do benefício. (...)
(STJ. 4ª Turma. REsp 1410173/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/11/2015)
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DIREITO INTERNACIONAL
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
Homologação de sentença eclesiástica de anulação de matrimônio
Importante!!!
É possível a homologação pelo STJ de sentença eclesiástica de anulação de matrimônio,
confirmada pelo órgão de controle superior da Santa Sé.
STJ. Corte Especial. SEC 11.962-EX, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 4/11/2015 (Info 574).
NOÇÕES GERAIS
A decisão proferida pelo Poder Judiciário de um país produz efeitos em outro Estado soberano?
A princípio não, porque uma das manifestações da soberania é o fato do Poder Judiciário do próprio país
ser o responsável pela resolução dos seus conflitos de interesses.
Assim, a princípio, uma decisão proferida pela Justiça dos EUA ou de Portugal, por exemplo, não tem força
obrigatória no Brasil, considerando que, por sermos um país soberano, a função de dizer o direito é
atribuída ao Poder Judiciário brasileiro.
Pode ser necessário, no entanto, que uma decisão no exterior tenha que ter eficácia no Brasil. Como
proceder para que isso ocorra?
Em regra, para que uma decisão proferida pelo Poder Judiciário de outro país possa ser executada no
Brasil é necessário que passe por um processo de “reconhecimento” ou “ratificação” feito pela Justiça
brasileira. A isso chamamos de homologação de sentença estrangeira.
Veja o que diz o CPC 2015 sobre o tema:
Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença
estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei
ou tratado.
Assim, a lei ou tratado internacional poderá facilitar ou dispensar a homologação de sentença estrangeira
ou a concessão do exequatur. Ex: a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil,
independentemente de homologação pelo STJ (§ 5º do art. 961 do CPC 2015).
Segundo a doutrina:
“O processo de homologação de sentença estrangeira visa aferir a possibilidade de decisões estrangeiras
produzirem efeitos dentro da ordem jurídica nacional” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 489).
“Uma vez homologada, a sentença poderá produzir os mesmos efeitos de uma sentença nacional”
(PORTELA, Paulo. Direito internacional público e privado. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 562).
Como é feita a homologação de sentença estrangeira?
Em regra, a homologação de decisão estrangeira será requerida pela parte interessada por meio de ação
de homologação de decisão estrangeira.
Exceção: o Brasil poderá firmar tratado internacional dispensando a propositura desta ação.
CPC 2015. Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de
decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado.
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No Brasil, quem é o órgão competente para análise e homologação de sentenças estrangeiras?
O Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “i”, da CF/88).
Onde estão previstas as regras para a homologação de sentenças estrangeiras?
 em tratados internacionais firmados pelo Brasil;
 nos arts. 960 a 965 do CPC 2015; e
 nos arts. 216-A a 216-X do Regimento Interno do STJ.
Algumas observações sobre o tema:
 Para que a decisão estrangeira seja homologada no Brasil, é preciso que ela seja definitiva (não pode
estar pendente de recurso) (§ 1º do art. 961 do CPC 2015);
 Uma decisão que no estrangeiro não é considerada judicial, ou seja, uma decisão que no estrangeiro
não foi proferida pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica, pode, mesmo assim, ser
homologada no Brasil se aqui, em nosso país, ela for considerada decisão judicial. É o que prevê o § 1º
do art. 961 do CPC 2015: "É passível de homologação (...) a decisão não judicial que, pela lei brasileira,
teria natureza jurisdicional.";
 A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente (§ 2º do art. 961);
 A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução
provisória no processo de homologação de decisão estrangeira (§ 3º do art. 961).
 Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado
ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira (§ 4º do art. 961).
A sentença estrangeira de divórcio consensual, para produzir efeitos no Brasil, precisa de homologação
pelo STJ?
NÃO. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de
homologação pelo STJ (§ 5º do art. 961 do CPC 2015).
No caso de sentença estrangeira de divórcio consensual o próprio juiz possui competência para examinar a
validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de
sua competência (§ 6º do art. 961).
Peculiaridades envolvendo decisão estrangeira concessiva de medida de urgência
 É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência (art. 962).
 A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência é feita
por meio de carta rogatória.
 A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o
contraditório em momento posterior.
 O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da
decisão estrangeira. Em outras palavras, não cabe à autoridade jurisdicional brasileira reavaliar a
presença ou não da urgência.
 Vimos acima que, em alguns casos pode ser dispensada a homologação para que a sentença
estrangeira produza efeitos no Brasil. Nesta situação, a decisão concessiva de medida de urgência
dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz
competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo STJ.
Quais são os requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira?
Segundo o art. 963 do CPC 2015, para que a decisão estrangeira seja homologada, é necessário que:
I - tenha sido proferida no exterior por autoridade competente;
II - as partes tenham sido citadas ou que tenha havido legalmente a revelia;
III - seja eficaz no país em que foi proferida;
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IV - não ofenda a coisa julgada brasileira;
V - esteja acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado;
VI - não contenha manifesta ofensa à ordem pública.
Além disso, para ser homologada, a sentença estrangeira deverá ter transitado em julgado no país de
origem (art. 216-D do RISTJ e art. 961, § 1º do CPC 2015). Este sempre foi o entendimento consolidado da
jurisprudência:
Súmula 420-STF: Não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado.

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ECLESIÁSTICA DE ANULAÇÃO DO MATRIMÔNIO
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria celebraram casamento religioso (na Igreja Católica), com efeitos civis, conforme autoriza o
art. 1.515 do Código Civil:
Art. 1.515. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil,
equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua
celebração.
Após alguns meses, o casal desentendeu-se e passou a viver em casas separadas.
João percebeu que o relacionamento não daria mais certo, no entanto, ele ficou com muito medo de não
poder mais casar no religioso e, por isso, iniciou um processo junto à Igreja Católica pedindo a declaração
de nulidade do casamento realizado.
O casamento foi anulado por decisão final do Supremo Tribunal Apostólico (localizado no Vaticano).
Após conseguir a anulação, João pediu no STJ que a decisão do Tribunal eclesiástico católico fosse
homologada no Brasil.
O pedido de João pode ser aceito? É possível a homologação pelo STJ de sentença eclesiástica de
anulação de matrimônio?
SIM. É possível a homologação pelo STJ de sentença eclesiástica de anulação de matrimônio, confirmada
pelo órgão de controle superior da Santa Sé.
Obs: do ponto de vista legal, a pessoa jurídica de público internacional não é chamada de Vaticano, mas
sim de Santa Sé.
Mas uma decisão eclesiástica da Santa Sé pode ser considerada "sentença estrangeira"?
SIM. As sentenças eclesiásticas que tratem sobre matrimônio e que forem confirmadas pelo órgão
superior de controle da Santa Sé podem ser consideradas sentenças estrangeiras, conforme prevê o § 1º
do art. 12 do Decreto federal nº 7.107/2010 (que homologou o acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé,
relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 698/2009).
Confira:
Artigo 12 (...)
§ 1º A homologação das sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial, confirmadas pelo órgão de
controle superior da Santa Sé, será efetuada nos termos da legislação brasileira sobre homologação de
sentenças estrangeiras.
O Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Com base nisso, indaga-se: esse
dispositivo é compatível com a CF/88?
SIM. Não há nada de inconstitucional neste dispositivo. Isso porque ele apenas prevê que, em matéria
matrimonial, a homologação de sentenças eclesiásticas, confirmadas pelo órgão de controle superior da
Santa Sé será realizada de acordo com a legislação brasileira. Trata-se de algo perfeitamente natural
porque a Santa Sé detém personalidade jurídica de direito internacional público, podendo, portanto, sua
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sentença ser equiparada a uma sentença estrangeira.
Vale salientar que o Código de Direito Canônico assegura o direito de defesa e os princípios da igualdade e
do contraditório nos processos de anulação de matrimônio, de forma que não haveria qualquer prejuízo às
partes envolvidas.

JULGADO NÃO COMENTADO
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALCANCE DE ALTERAÇÃO DO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PREVISTO NO PLANO DE BENEFÍCIOS.
A alteração no regulamento referente ao plano de benefícios de previdência privada que substituir o
indexador IGP-DI pelo INPC para fins de correção monetária da aposentadoria complementar alcança o
assistido - "o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada" (art. 8º, II, da
LC n. 109/2001) -, devendo o novo índice incidir integralmente a partir de sua vigência, e não apenas nos
períodos em que o indexador for mais vantajoso ao assistido. Realmente, conforme dispositivos da LC n.
109/2001, "Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no
plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível
a um benefício de aposentadoria" (art. 17, parágrafo único) e "Os benefícios serão considerados direito
adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade
consignadas no regulamento do respectivo plano" (art. 68, § 1º). Logo, o assistido é possuidor de certos
direitos que não podem ser alterados por dispositivos de regulamento superveniente, ainda que aprovados
pelo conselho deliberativo da entidade e pelo órgão regulador e fiscalizador. Nesse contexto, o STJ já
decidiu, para fins de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, que se
aplica o regulamento vigente à época em que preenchidos os requisitos para a sua obtenção (AgRg no
AREsp 403.963-CE, Terceira Turma, DJe 13/6/2014; AgRg no AREsp 297.647-SC, Terceira Turma, DJe
31/3/2014; e AgRg no AREsp 10.503-DF, Quarta Turma, DJe 14/12/2012). Todavia, quando se tratar de
normas alteradoras da sistemática de correção monetária, não poderão ser invocados os institutos
protetores do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Isso porque não há direito adquirido a
determinado índice de correção monetária, mas sim ao benefício previdenciário complementar em si
mesmo e à efetiva atualização monetária de seu valor. Diante disso, revela-se possível a substituição de um
indexador por outro, desde que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada. Caso
seja adotado um índice inadequado para atualizar as verbas previdenciárias suplementares, com o passar
do tempo, substanciais prejuízos ocorrerão ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo
com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual. Além disso, restará frustrado o objetivo
principal da Previdência Complementar, que é propiciar ao inativo padrão de vida semelhante ao que
desfrutava em atividade. Especificamente quanto à legalidade da substituição do IGP-DI para o INPC para
fins de correção monetária da aposentadoria complementar, sabe-se que o INPC é indexador tão eficaz
para medir a desvalorização da moeda quanto o IGP-DI. Ambos são índices gerais de preços de ampla
publicidade, sendo aptos a mensurar a inflação no mercado de consumo e corrigir os benefícios da
previdência privada. Além disso, os dois indexadores, além de oficiais, possuem metodologias confiáveis,
quer dizer, o IGP-DI utiliza o índice de preços no atacado e nos mercados do consumidor e da construção
civil, enquanto que o INPC observa as variações sentidas nos preços de diversos produtos e serviços
consumidos pelas famílias de baixa renda, como alimentação, bebidas, transporte, habitação, artigos de
residência, vestuário, saúde, cuidados pessoais e educação. Ademais, como esses índices são variáveis, em
determinado período, um se mostra mais elevado que o outro e vice-versa. Por isso, uma alteração no
regulamento referente ao plano de benefícios de previdência privada para substituir o indexador de
correção monetária da aposentadoria complementar (o IGP-DI pelo INPC) pode, em um período, causar
prejuízo ao assistido e, em outro período, gerar ganho para ele. Nessa conjuntura, quanto à aplicação
parcial das novas regras do regulamento, ou seja, da restrição da incidência do novo indexador a apenas
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determinados períodos em que for mais vantajoso ao assistido, cumpre ressaltar ser inadmissível a
conjugação de estatutos, de modo a instituir um regime híbrido que mescle os índices vantajosos para o
assistido. Pela teoria do conglobamento, deve-se buscar o estatuto jurídico mais benéfico enfocando
globalmente o conjunto normativo de cada sistema, sendo vedada, portanto, a mescla de dispositivos
diversos, a criar um terceiro regulamento. Logo, a definição do estatuto mais favorável deve se dar em face
da totalidade de suas disposições, e não da aplicação cumulativa de critérios mais vantajosos previstos em
diferentes regulamentos. Sobre o tema, tanto a jurisprudência do STF (AgR no RE 660.033-DF, Primeira
Turma, DJe 29/10/2015) quanto a do STJ (AgRg no AREsp 641.099-RS, Segunda Turma, DJe 9/3/2015) são
uníssonas em afastar, em hipóteses variadas, o regime híbrido de normas. Além do mais, não pode ficar ao
alvedrio do assistido promover a troca periódica de índices de correção monetária, flutuantes por natureza,
já que refletem a dinâmica dos fatos econômicos, almejando a incidência de um ou de outro, quando for
mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares, a gerar um regime híbrido. Isso, em vez de
provocar a simples atualização monetária do benefício previdenciário suplementar, causaria distorções no
sistema, como a produção indevida de ganhos reais em detrimento do fundo mútuo, ferindo, assim, o
equilíbrio econômico-atuarial.
REsp 1.463.803-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015.
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