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DIREITO CONSTITUCIONAL
ACESSIBILIDADE
Judiciário pode determinar a realização de obras de acessibilidade em prédios públicos
O Poder Judiciário pode condenar universidade pública a adequar seus prédios às normas de
acessibilidade a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência.
No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se
impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo
administrador relapso.
Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o
universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente,
fixada pela Constituição ou pela lei.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.472-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 592).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) requerendo que a instituição fosse condenada a adequar seus prédios às normas de acessibilidade
a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência.
Fundamentos invocados no pedido formulado na ACP: Constituição Federal, Convenção Internacional
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei nº 10.098/2000 e Decreto nº 5.296/2004.
Importante: em uma prova discursiva ou prática do MPF, Defensoria ou Magistratura envolvendo este
tema, é fundamental que você mencione todos estes diplomas.
Na ação, o MPF pediu que as obras começassem em um prazo máximo de 6 meses e que, depois de
iniciadas, fossem concluídas em até 18 meses.
Contestação
A UFPE contestou a ação invocando, dentre outros argumentos:
a) que a forma como serão gastos os recursos da Universidade é uma decisão de conveniência e
oportunidade do reitor, não sendo possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo; e
b) a teoria da reserva do possível, segundo a qual os recursos são limitados e as necessidades ilimitadas,
de forma que não há condições financeiras de o Poder Público atender a todas as demandas sociais.
O pedido do MPF deve ser acolhido, segundo a jurisprudência do STJ?
SIM.
O Poder Judiciário pode condenar universidade pública a adequar seus prédios às normas de
acessibilidade a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.472-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 592).
Conveniência e oportunidade
Em se tratando de direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar
nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso.
Se o Judiciário deixasse de garantir os direitos de absoluta prioridade levando em conta tais argumentos,
ele estaria fazendo juízo de valor ou político em uma esfera na qual o legislador não lhe deixou outra
possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres,
completamente vinculados, da Administração Pública.
Reserva do possível
Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, ele deixa de integrar o universo
de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente fixada pela Constituição
ou pela lei.
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Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos
orçamentários do ente político, especialmente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.
Sobre o tema, é interessante conhecer o seguinte julgado do STJ que é uma verdadeira aula:
(...) 1. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia de que, desde os romanos, está incorporada na
tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla
obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser
considerada uma mera falácia.
2. Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada
ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos
são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo
regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo.
3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha, de uma decisão. Quando
não há recursos suficientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em
determinada área implica escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o
gasto com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a
prestação de uma educação de qualidade.
4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à
efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterilos em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários. Isso
porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um
instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da
maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de
expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito
às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade
da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia.
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é
resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da
vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser
limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão
que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.
6. O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o mínimo para se viver. O conteúdo
daquilo que seja o mínimo existencial abrange também as condições socioculturais, que, para além da
questão da mera sobrevivência, asseguram ao indivíduo um mínimo de inserção na "vida" social.
(...)
11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido
que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos
direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. No caso dos autos, não houve essa
demonstração. (...)
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/12/2015.
Dessa forma, não se mostra abusiva nem ilegal a fixação de prazo para o início e o fim das obras de
acessibilidade nos prédios da Universidade Federal.
Precedente semelhante do STF
Importante mencionar que o STF já enfrentou questão parecida, ocasião em que decidiu que o Poder
Judiciário pode obrigar a Administração Pública a garantir o direito a acessibilidade em prédios públicos:
A CF/88 e a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência asseguram o direito dos
portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar
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providências que o viabilizem.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso
configure violação do princípio da separação de poderes.
STF. 1ª Turma. RE 440028/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013 (Info 726).
Este entendimento do STF já foi cobrado em prova:
(Promotor MP/AM 2015) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a acessibilidade em
escolas depende de política pública sujeita à esfera de discricionariedade do administrador público, não
podendo o Judiciário exercer qualquer tipo de controle, pois estaria se imiscuindo no “mérito”
administrativo. (errado)

DIREITO ADMINISTRATIVO
GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO
O desconto dos dias parados pode ser feito de forma parcelada
Importante!!!
Não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração do
servidor público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de
greve.
STJ. 2ª Turma. RMS 49.339-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Os servidores públicos possuem direito de greve?
SIM. Isso se encontra previsto no art. 37, VII, da CF/88:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Este inciso VII afirma que o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica. Esta lei, até o presente momento, não foi editada. Mesmo sem haver
lei, os servidores públicos podem fazer greve?
SIM. Mesmo sem ter sido ainda editada a lei de que trata o art. 37, VII, da CF/88, os servidores públicos
podem fazer greve, devendo ser aplicadas as leis que regulamentam a greve para os trabalhadores da
iniciativa privada (Lei nº 7.701/88 e Lei nº 7.783/89). Nesse sentido: STF. Plenário. MI 708, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007.
Caso os servidores públicos realizem greve, a Administração Pública deverá descontar da remuneração
os dias em que eles ficaram sem trabalhar?
 Regra: SIM. Em regra, a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação
decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos.
 Exceção: não poderá ser feito o desconto se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta
ilícita do Poder Público.
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Foi o que decidiu o STF recentemente, fixando a seguinte tese:
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do
direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela
decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.
STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
Não poderá ser feito o desconto se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do
Poder Público
Considera-se assim aquelas circunstâncias em que o ente da administração tenha contribuído, mediante
conduta recriminável, para que a greve ocorresse. Ex: não haverá desconto se a greve tiver sido provocada
por atraso no pagamento aos servidores públicos ou se houver outras circunstâncias excepcionais que
justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho.
Em vez de realizar o desconto, é possível que os servidores públicos façam a compensação dos dias
parados (ex: trabalhando duas horas a mais por dia)?
SIM. A compensação dos dias e horas paradas ou mesmo o parcelamento dos descontos poderão ser
objeto de negociação, uma vez que se encontram dentro das opções discricionárias do administrador.
Ressalte-se, contudo, que não há uma obrigatoriedade de a Administração Pública aceitar a compensação.
Para que seja realizado o desconto dos dias não trabalhados, exige-se a instauração de processo
administrativo?
NÃO. Não há necessidade de processo administrativo prévio para realizar descontos na remuneração do
servidor, em razão de dias parados decorrentes de greve (STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 780.209/SC, Rel.
Min. Assusete Magalhães, julgado em 24/5/2016).
A Administração Pública poderá determinar (obrigar) que os descontos na remuneração do servidor
público sejam realizados de uma só vez, ou seja, em parcela única? A Administração pode impedir que o
servidor parcele o desconto dos valores devidos?
NÃO.
Não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração do servidor
público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de greve.
STJ. 2ª Turma. RMS 49.339-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
O art. 46 da Lei nº 8.112/90 assim dispõe sobre o assunto:
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração,
provento ou pensão.
Deve-se destacar que a remuneração possui natureza alimentar e o referido desconto em parcela única
causaria, nessa hipótese, um dano desarrazoado ao servidor.
Obs: vale ressaltar que, no caso concreto acima (RMS 49.339-SP), tratava-se de servidor público estadual e
o STJ aplicou a Lei nº 8.112/90 por analogia.
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DIREITO CIVIL
PRESCRIÇÃO
Prazo prescricional da repetição de indébito envolvendo contrato de cédula de crédito rural
Qual é o prazo prescricional da ação de repetição de indébito envolvendo contrato de cédula
de crédito rural?
• Se o fato ocorreu sob a vigência do CC/1916: 20 anos.
• Se o fato ocorreu sob a vigência do CC/2002: 3 anos.
O termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento (efetiva lesão).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.361.730-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo)
(Info 592).
Veja comentários em Direito Empresarial.

RESPONSABILIDADE CIVIL
Abuso de direito em ação proposta por terceiro para impedir que mulher realize aborto
Importante!!!
Caracteriza abuso de direito ou ação passível de gerar responsabilidade civil pelos danos
causados a impetração do habeas corpus por terceiro com o fim de impedir a interrupção,
deferida judicialmente, de gestação de feto portador de síndrome incompatível com a vida
extrauterina.
Caso concreto: uma mulher descobriu que o bebê que ela estava esperando possuía uma máformação conhecida como "Síndrome de Body Stalk", que torna inviável a vida extrauterina.
Ela conseguiu uma autorização judicial para interromper a gestação e foi internada com esse
objetivo. Ocorre que um padre descobriu a situação e impetrou um habeas corpus em favor do
feto pedindo que o Poder Judiciário impedisse o aborto. Quando a mulher já estava há três dias
no hospital fazendo o procedimento de aborto, foi deferida a liminar no HC e determinou-se
que o procedimento fosse suspenso e que a gravidez prosseguisse. A mulher teve que voltar
para casa. Alguns dias após, nasceu a criança, mas morreu menos de duas horas depois do
parto.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.467.888-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/10/2016 (Info 592).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
Em 05/09, uma mulher ("TGS") descobriu que o bebê que ela estava esperando possuía uma má-formação
conhecida como "Síndrome de Body Stalk".
Em 03/10, "TGS" pediu autorização judicial para interromper a gestação em virtude de ser inviável a vida
extrauterina do feto que possui esta sínddrome.
Em 06/10, foi expedido alvará judicial autorizando que ela interrompesse a gestação.
Em 11/10, a mulher foi internada, passando a receber medicação para induzir o parto.
Ocorre que um padre (Luís) descobriu a situação e impetrou em favor do feto um habeas corpus (recebido
como mandado de segurança) pedindo que o Poder Judiciário impedisse "TGS" de realizar o aborto.
Em 13/10, foi deferida medida liminar no writ e determinou-se uma ordem para que o aborto fosse
suspenso e que a gravidez prosseguisse.
Diante disso, em 14/10, o tratamento de indução do parto foi interrompido, ficando a mulher ainda em
observação no hospital por mais dois dias, quando recebeu alta.
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Em 22/10, "TGS" voltou ao hospital, agora em trabalho de parto, dando à luz à criança, que faleceu
momentos depois (1h e 40 minutos após o parto), em face das já relatadas graves malformações que
tornavam a vida extrauterina, inviável.
Ação de indenização por danos morais
Passado algum tempo, "TGS" e seu marido ajuizaram ação de indenização por danos morais contra Luís
alegando que a sua conduta caracterizou-se como abuso do direito de ação, que resultou em sofrimento e
angústia para o casal.
O padre se defendeu afirmando que apenas procurou defender seu ponto de vista contrário ao aborto e o
fez por meio de um instrumento legal, qual seja, o habeas corpus. A decisão de interromper o
procedimento do aborto não foi dele, mas sim do Poder Judiciário que, de início, concordou com seus
argumentos. Logo, ele não pode ser condenado a indenizar a autora.
A questão chegou até o STJ? O padre foi condenado a indenizar a mulher?
SIM.
Caracteriza abuso de direito ou ação passível de gerar responsabilidade civil pelos danos causados a
impetração do habeas corpus por terceiro com o fim de impedir a interrupção, deferida judicialmente,
de gestação de feto portador de síndrome incompatível com a vida extrauterina.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.467.888-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/10/2016 (Info 592).
Danos sofridos por "TGS"
É inegável que "TGS" e seu marido sofreram inúmeros danos morais. O sofrimento iniciou-se com o
diagnóstico da síndrome que acometia o feto. A decisão de interromper a gravidez também foi marcada
pela angústia e dor.
A ida para o hospital a fim de realizar o procedimento de aborto já era, por si só, um momento de intensa
angústia para o casal, mas em meio a todos os sentimentos contraditórios que envolviam a decisão que
tomaram, ao menos tinham a certeza de que estavam acolhidos em um ambiente hospitalar seguro,
asséptico, controlado por equipe médica.
No entanto, esse lastro de conforto psicológico lhes foi abruptamente retirado, no quarto dia de
tratamento de indução ao parto, por força da liminar conseguida por Luís.
Assim, o sofrimento do casal, que já era grande, ganhou contornos trágicos com a liminar conseguida pelo
padre, que obrigou a equipe médica a interromper o uso da medicação, quando já havia início de dilatação.
E como se não bastasse essa cadeia de eventos, por si aterrorizante, no dia seguinte a mulher foi mandada
para casa, perdendo o apoio técnico da equipe médica e o evidente conforto psicológico que estar em um
ambiente hospitalar lhe proporcionava, isso tudo sem citar o risco físico para a parturiente, porquanto o
procedimento, em tudo, fugia à normalidade.
Esse relato demonstra, de forma resumida, o intenso dano moral suportado pelo casal.
Extensão do entendimento da ADPF 54 a outros casos de má-formação fetal que inviabilizam a vida
extrauterina
O STF, no julgamento da ADPF 54/DF, decidiu que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta
atípica (Plenário. ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 11 e 12/4/2012). Assim, por força de interpretação
jurisprudencial, realizar aborto de feto anencéfalo não é crime.
É possível estender este entendimento para outros casos de má-formação do feto que inviabilizem a vida
extrauterina? O feto que é portador da síndrome de Body-Stalk (Body-StalkAnomaly) não é um feto
anencéfalo, ou seja, ele possui cérebro. No entanto, mesmo assim, não terá condições de ter vida
extrauterina. Pode-se aplicar a decisão da ADPF 54/DF também para este caso?
O STJ entendeu que sim. Tanto em um caso (anencefalia) como no outro (síndrome de Body-Stalk), a
conclusão a que se chega é que não existe possibilidade de vida extrauterina. Desse modo, as mesmas
razões utilizadas pelo STF para autorizar o aborto do feto anencéfalo podem aqui também ser invocadas
para permitir a interrupção da gravidez do feto que tenha a síndrome de Body-Stalk.
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Possibilidade de responsabilização do padre pelo exercício do direito de ação na hipótese de vulneração
da intimidade, da vida privada e da honra do casal
Houve abuso de direito por parte de Luís quando este utilizou-se do seu direito de ação para tentar obstar
a interrupção da gestação, já iniciada?
O STJ entendeu que sim. A interrupção da gestação era uma decisão legítima do casal e estava
relacionada com sua intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, X, da CF/88). A conduta de Luís
violou esses valores e, portanto, gerou responsabilidade objetiva pelos danos ocorridos.
O STJ não aceitou a alegação do réu de que apenas se utilizou do direito de ação. Segundo entenderam os
Ministros, não seria possível alegar que houve mero exercício do direito de ação porque:
1) o caso em tela configura hipótese de indenização pelo critério da responsabilidade civil objetiva;
2) o exercício regular de um direito não pode se subverter em uma transgressão à lei, sob pena de se
configurar como "abuso do direito".
Luís buscou a tutela estatal para defender suas ideias particulares sobre a interrupção da gestação. Devese acrescentar, ainda, que ele propôs a ação quando já estava no terceiro dia do procedimento de
interrupção da gravidez, o que se mostrou ainda mais cruel. Além disso, na petição do HC utilizou termos
fortes contra o casal, afirmando que eles estavam praticando um homicídio. Tudo isso indicou que ele agiu
para fazer prevalecer seus particulares valores morais.
Caracteriza-se como abuso de direito quando se busca, mesmo que por via estatal, a imposição de seus
conceitos e valores a terceiros, retirando deles a mesma liberdade de ação que vigorosamente defende para si.
Nexo causal
O STJ não aceitou o argumento do réu de que não houve nexo causal entre a propositura da ação e os
danos provocados ao casal considerando que a decisão foi do Estado-juiz.
A busca do Poder Judiciário por uma tutela de urgência traz, para àquele que a maneja, o ônus da
responsabilidade pelos danos que porventura a concessão do pleito venha a produzir, especialmente
quando ocorre hipótese de abuso de direito. Nesse sentido:
(...) Segundo o entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte Superior, "Os danos causados a
partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são
disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se
esta agiu de má-fé ou não.
Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência
do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O,
incisos I e II, e 811 do CPC⁄1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo
CPC)". (...) STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1604218/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2016.
Em suma:
Para o STJ, ao propor a ação pedindo a interrupção do procedimento de aborto, o padre:
a) Violou a intimidade e a vida privada do casal, tentando fazer prevalecer sua posição particular em relação à
interrupção da gestação, mesmo estando eles amparados, na decisão que tomaram, por tutela judicial;
b) Agrediu-lhes a honra ao denominar a atitude que tomaram, sob os auspícios do Estado, de assassinato;
c) Agiu temerariamente (quando pediu a suspensão do procedimento médico de interrupção da gravidez,
que já estava em curso) e impôs aos pais – notadamente à mãe – sofrimento inócuo, pois como se viu, os
prognósticos de inviabilidade de vida extrauterina se confirmaram.
Valor
O STJ fixou a indenização por danos morais em R$ 60.000,00, corrigidos monetariamente e com a
incidência de juros de mora, a partir do dia que a mulher deixou o hospital.
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CONTRATOS
A cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade pela
desocupação do imóvel que lhe é alienado pela CEF não é abusiva
A cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade pela desocupação de
imóvel que lhe é alienado pela CEF não é abusiva.
Não há abusividade porque a alienação se dá por preço consideravelmente inferior ao valor
real do imóvel, exatamente pela situação peculiar que o imóvel possa se encontrar.
A obrigação do adquirente de ter que tomar medidas para que o terceiro desocupe o imóvel é
um ônus que já é informado pela CEF aos interessados antes da contratação. Tal informação
consta expressamente no edital de concorrência pública e no contrato que é celebrado.
A rápida alienação do imóvel, no estado em que se encontre, favorece o SFH porque libera
recursos financeiros que serão revertidos para novas operações de crédito em favor de
famílias sem casa própria.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.933-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João tomou um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para adquirir um imóvel pelo Sistema
Financeiro de Habitação, comprometendo-se a pagar a dívida em 180 prestações.
Ocorre que, por dificuldades financeiras, ele se tornou inadimplente.
Diante disso, a CEF iniciou a execução hipotecária extrajudicial.
No curso dessa execução, a CEF adjudicou o imóvel e, posteriormente, o alienou a Pedro, que se tornou o
proprietário da casa.
Pedro foi todo feliz com sua mudança para a casa adquirida, mas, quando lá chegou, percebeu que João
continuava morando no imóvel.
Ele voltou, então, à CEF e foi conversar com o gerente, que lhe mostrou que no contrato firmado entre ele
e a CEF existe uma cláusula afirmando que a responsabilidade por retirar o antigo morador do imóvel é do
adquirente, ou seja, Pedro é quem deverá tomar as medidas judiciais para que João desocupe a casa. Eis o
teor da referida cláusula:
"CLÁUSULA SÉTIMA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CEF - Compete ao
CONTRATANTE/ADQUIRENTE a responsabilidade pelas providências necessárias à desocupação do imóvel,
quando este estiver ocupado por terceiros".
Pedro não aceitou o argumento e ajuizou ação contra a CEF pedindo que esta cláusula contratual seja
declarada nula e que a Instituição seja condenada a tomar as providências para retirar o antigo morador
do imóvel. Segundo argumentou o autor, esta cláusula é abusiva porque impõe ao consumidor uma
desvantagem exagerada, mostrando-se excessivamente onerosa. Alegou, ainda, que a aquisição do imóvel
ocorreu por meio do SFH e que, por isso, não vigora a ampla liberdade contratual.
O STJ acatou os argumentos acima? É abusiva a cláusula contratual que impõe ao comprador a
responsabilidade pela desocupação do imóvel que lhe foi alienado pela CEF?
NÃO.
A cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade pela desocupação de imóvel que lhe
é alienado pela CEF não é abusiva.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.933-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592).
Alienação é feita por preço inferior ao valor real do imóvel
Esta cláusula é extremamente comum nos contratos de compra de imóveis da Caixa Econômica que
ingressaram em seu patrimônio por força de adjudicação, arrematação ou dação em pagamento.
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Mesmo havendo esta obrigação para o adquirente, não há abusividade porque a alienação se dá por preço
consideravelmente inferior ao valor real do imóvel, exatamente pela situação peculiar que o imóvel possa
se encontrar, tanto no que se refere à preservação quanto à eventual ocupação por terceiros.
Adquirente é previamente informado desta obrigação
A obrigação do adquirente de ter que tomar medidas para que o terceiro desocupe o imóvel é um ônus
que já é informado pela CEF aos interessados antes da contratação. Tal informação consta expressamente
no edital de concorrência pública e no contrato que é celebrado.
De igual maneira, consta no edital a localização do imóvel a ser alienado, possibilitando, assim, aos
interessados, verificar previamente as condições do bem, diligência esperada de qualquer comprador.
Logo, considerando-se que as condições de aquisição do imóvel foram postas e aceitas livremente por
ambas as partes, não pode o contratante, tendo ciência de que está adquirindo um imóvel ocupado por
terceiros, cujo valor pago, justamente por isso, é bem mais convidativo que o de um imóvel novo, querer
furtar-se da responsabilidade que, como já dito, livre e conscientemente assumiu.
Liberdade de contratação e força vinculante do contrato
Cumpre destacar, ainda, que o fato de a compra do imóvel ocorrer na esfera do Sistema Financeiro
Habitacional - SFH não afasta o postulado da liberdade de contratação e a força vinculante do contrato.
Além disso, a rápida alienação do imóvel, no estado em que se encontre, favorece o SFH porque libera
recursos financeiros que serão revertidos para a carteira de crédito imobiliário, propiciando novas
operações de crédito para famílias sem casa própria.
Dessa feita, o modelo de alienação de imóvel através de concorrência pública com a previsão expressa de
que compete ao adquirente o ônus pela desocupação do imóvel está inserido e é compatível com a lógica
do sistema financeiro e com a política na área habitacional, pois permite a recuperação dos recursos
anteriormente destinados aos financiamentos habitacionais de maneira mais eficiente.
Resumindo
Por essas razões, não se mostra iníqua ou abusiva, não acarreta exagerada desvantagem para o adquirente
nem cria situação de incompatibilidade com os postulados da boa-fé e da equidade a cláusula contratual
que impõe ao adquirente a responsabilidade pela desocupação do imóvel.

CONTRATOS
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
Importante!!!
Não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas (ação de prestação
de contas).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.497.831-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 592).
Ação de exigir contas (ação de prestação de contas)
No CPC 1973, havia a previsão de um procedimento especial chamado de “ação de prestação de contas”.
O CPC 2015 alterou o nome para “ação de exigir contas” (art. 550).
Finalidade da ação
A segunda mudança foi quanto à finalidade da ação e a pessoa legitimada para propô-la. Veja:

Informativo 592-STJ (19/10 a 08/11/2016) – Márcio André Lopes Cavalcante | 11

CPC 1973

CPC 2015

A ação de prestação de contas podia ser proposta
por dois legitimados:
a) pela pessoa que tinha o direito de exigir a
prestação de contas (ex.: os sócios que não
participam da administração de uma
sociedade podem exigir a prestação de contas
do sócio gerente);
b) pela pessoa que tinha a obrigação de prestar
as contas (ex.: o sócio gerente pode ajuizar
ação de prestação de contas em face dos
demais sócios para, em juízo, demonstrar
como foram utilizados os recursos).

A ação agora somente pode ser proposta na
situação “a”, ou seja, pela pessoa que tem o
direito de exigir a prestação de contas.
Não há mais duplicidade na legitimação, sendo
legitimado ativo apenas o sujeito que tem o
direito de receber as contas e legitimado passivo o
sujeito que tem o dever de prestá-las (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. São Paulo: Método, 2014).

Vale ressaltar que "dita supressão não significa que tenha desaparecido a ação de dar contas. A
administração de bens ou negócios alheios gera sempre, para o gestor, o dever de prestar contas, de sorte
que este tem, na perspectiva do direito material, não apenas a obrigação, mas também o direito de se
livrar desse dever. Assim, coexistem sempre as duas pretensões, a de exigir e a de dar contas. O que a lei
nova fez foi submeter a procedimento especial apenas a pretensão de exigir contas. A de dar contas, por
isso, será processada sob o procedimento comum.
Para se desincumbir da obrigação de dar contas, o obrigado, quando encontrar resistência da parte
contrária, proporá ação comum, instruindo a petição inicial com o demonstrativo devido e os documentos
justificativos e pedirá ao juiz que, após ouvido o réu, seja afinal declarado por sentença prestadas as contas
que lhe incumbiam." (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 50ª ed., São Paulo:
Forense, 2016, p. 96).
Ampliação do prazo de resposta
A terceira mudança identificada foi a ampliação do prazo para resposta do réu:
 CPC 1973: depois de citado, o réu tinha o prazo de 5 dias para apresentar a prestação de contas
exigida pelo autor ou contestar a ação.
 CPC 2015: depois de citado, o réu possui agora o prazo de 15 dias para apresentar a prestação de
contas exigida pelo autor ou oferecer contestação.
Além disso, o CPC/2015 traz regras mais detalhadas sobre o procedimento a ser seguido.
Administração de valores
A ação de exigir contas (ação de prestação de contas) tem por objetivo fazer com que alguém que está
administrando em nome de outra pessoa demonstre o resultado dessa administração.
Para que seja cabível a ação de exigir contas, é necessário que determinada pessoa tenha autorizado que
outra recebesse certos recursos e aplicasse esse dinheiro em finalidades próprias.
Essa obrigação de prestar contas pode ser derivada de um contrato ou da própria lei.
Exemplos decorrentes de contrato: mandato, representação mercantil etc.
Exemplos decorrentes da lei: gestão de negócios, tutela, curatela etc.
Ação de exigir contas proposta por correntista contra o banco
Um dos exemplos comuns de ação de exigir contas (ação de prestação de contas) é aquela proposta pelo
correntista em face do banco. Foi editada, inclusive, uma súmula para reconhecer essa possibilidade:
Súmula 259-STJ: A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.
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Obs.: a súmula continua válida com o CPC 2015, mas a redação da súmula deverá ser atualizada com o
novo nome do procedimento (ação de exigir contas).
A ação de exigir contas é cabível mesmo que o banco forneça periodicamente os extratos bancários?
SIM. É possível a propositura da ação de exigir contas pelo titular da conta corrente bancária,
independentemente do fornecimento periódico de extratos pelo banco. Por isso a Súmula 259 do STJ
apresenta uma redação bem abrangente, sem restrições.
Assim, o correntista, recebendo extratos bancários, pode discordar dos lançamentos ali presentes e ajuizar
ação de exigir contas contra a instituição financeira.
Exemplo:
João, analisando seu saldo da conta bancária, desconfia que houve saques indevidos realizados pela
instituição financeira. Este correntista poderá ajuizar ação de exigir contas contra o banco, visando a obter
esclarecimentos acerca da cobrança de taxas, tarifas e/ou encargos em sua conta.
Procedimento
O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases: na primeira, discute-se se o réu tem
ou não o dever de prestar as contas. Se ficar constatado que ele tem este dever, inicia-se a segunda fase,
que é a apresentação das contas em si e a discussão sobre elas.
"É preciso notar, porém, que não se está diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente
nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o
ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividida em
dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas,
o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente." (CÂMARA, Alexandre
Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 21ª ed., 2014, p. 391).
1. Petição inicial.
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a
com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.
2. Citação.
O réu será citado para, no prazo de 15 dias:
a) apresentar as contas que foram exigidas; ou
b) contestar a ação.
3. Apresentação das contas.
Se o réu decidir apresentar as contas sem contestar, resolve-se a primeira fase do procedimento, ou seja,
ele mesmo admite que tem o dever de prestar as contas.
Neste caso, o CPC determina que ele apresente as contas especificando quais as receitas obtidas, as
despesas realizadas e os investimentos efetuados, se houver (art. 551).
Depois disso, o autor, também no prazo de 15 dias, irá dizer se concorda ou não com os valores
apresentados.
Se o autor impugnar as contas apresentadas, deverá fazê-lo de forma específica e fundamentada.
O juiz estabelecerá, então, prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos
lançamentos individualmente impugnados (§ 1º do art. 551).
4. Contestação. Se o réu contestar, recusando-se a apresentar as contas, o juiz irá analisar os argumentos
e poderá:
a) rejeitar o pedido do autor; ou
b) julgar procedente a ação.
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5. Sentença de procedência.
Se o magistrado julgar procedente o pedido, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias.
6. Réu que não apresenta as contas no prazo.
Caso ele não as apresente no prazo, a Lei autoriza que o próprio autor elabore as contas e as apresente em
juízo, sem que o réu as possa impugnar (art. 550, § 5º).
O CPC determina que as contas do autor devem ser apresentadas na forma adequada, já instruídas com os
documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se
houver, bem como o respectivo saldo.
Vale ressaltar que mesmo o réu não podendo mais impugnar as contas apresentadas pelo autor, isso não
significa que o juiz esteja obrigado a aceitá-las. O magistrado, caso entenda que as contas apresentadas
pelo autor não estão corretas, poderá determinar a realização de exame pericial (art. 550, § 6º).
Até aqui, tudo bem. Sem polêmicas. A pergunta mais interessante vem agora: é possível que o autor, na
ação de prestação de contas, além de exigir que o réu demonstre as receitas e despesas, requeira ao juiz
que reconheça que as cláusulas do contrato assinado são abusivas? Ex: João (correntista) poderá pedir
para que o juiz reconheça que determinada taxa de juros cobrada pelo banco e que estava prevista no
contrato é abusiva?
NÃO. Não é possível discutir, em ação de exigir contas (ação de prestação de contas), a abusividade das
cláusulas contratuais.
A ação de prestação de contas não é o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato,
nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva tão somente a exposição dos créditos e débitos
decorrentes de uma relação jurídica, concluindo-se se existe saldo credor ou devedor.
Rito especial e célere
A ação de prestação de contas não é uma ação ordinária, possuindo um rito especial, mais célere, e que
tem como única finalidade aferir a regularidade dos débitos e créditos relacionados à administração dos
recursos. Não se trata, portanto, da via adequada para realizar a análise jurídica da abusividade ou
ilegalidade das cláusulas contratuais. Para a impugnação do próprio contrato, o autor deve fazer uso da
ação ordinária, que comporta dilação probatória mais ampla. Nesse sentido: STJ. 3ª Turma. REsp
1.166.628-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/10/2012.
Voltando ao exemplo
Em se tratando de contrato de conta corrente, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor
do correntista) e os débitos efetivados em sua conta corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e
encargos, transferências, saques etc) em relação ao período cuja prestação de contas se pede, para que,
ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, e se o correntista tem crédito ou, ao
contrário, se está em débito. Não será possível, todavia, a alteração das bases do contrato mantido entre
as partes, pois, como visto, o rito especial da prestação de contas é incompatível com a pretensão de
revisar contrato, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, não é possível ao magistrado substituir, na ação de prestação de contas, a taxa de juros remuneratórios,
a periodicidade da capitalização ou demais encargos aplicados ao longo da relação contratual.
Depois de prestadas as contas, poderá o correntista, caso considere pertinente, ajuizar ação revisional de
contrato cumulada com repetição de eventual indébito.
Resumindo:
Não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas (ação de prestação de contas).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.497.831-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 592).
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Informação adicional correlata:
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de
prestação de contas.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.293.558-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/3/2015 (Info 558).
O STJ decidiu que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a
ação de prestação de contas.
A ação de prestação de contas (ação de exigir contas) tem por finalidade, essencialmente, dirimir
incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a
apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a
exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor.
A ação fundamenta-se exclusivamente na existência ou não do direito de exigir essas contas, sem que seja
necessário que se invoque alguma desconfiança sobre o trabalho exercido pelo administrador ou algum
saldo supostamente existente em razão da atuação deste.
Assim, na ação de prestação de contas (ação de exigir contas), é fundamental a existência, entre autor e
réu, de relação jurídica de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses
alheios. Sem essa relação, inexiste o dever de prestar contas.
No contrato de mútuo bancário, a obrigação do mutuante (no caso, o banco) cessa com a entrega da coisa
(na hipótese, o dinheiro). Nesse contexto, não há obrigação da instituição financeira em prestar contas,
porquanto a relação estabelecida com o mutuário não é de administração ou gestão de bens alheios,
tratando-se apenas de um empréstimo.
Conclui-se, então, pela inexistência de interesse de agir do cliente/mutuário para propor ação de
prestação de contas, haja vista que o mutuante/instituição financeira exime-se de compromissos com a
entrega da coisa.

DIREITOS DE VIZINHANÇA
A proibição de construir janelas a menos de 1,5m do terreno vizinho é objetiva
A proibição prevista no art. 1.301, caput, do Código Civil – de não construir janelas a menos de
1,5m do terreno vizinho – possui caráter objetivo e traduz verdadeira presunção de
devassamento ("invasão"). Logo, esta vedação não tem por objetivo limitar apenas a visão do
imóvel sobre seu vizinho. Ela também protege o vizinho de outras espécies de invasão, como a
auditiva, olfativa e, principalmente, física (ex: busca impedir que objetos caiam ou sejam
arremessados de uma propriedade a outra).
Desse modo, a proibição é objetiva, bastando, para a sua configuração, a presença do elemento
objetivo estabelecido pela lei (construção da janela a menos de 1,5m do terreno vizinho), não
importando a aferição de aspectos subjetivos relativos à eventual atenuação do devassamento
visual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.531.094-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João construiu uma casa ao lado da residência de Pedro.
Pedro, contudo, não ficou nem um pouco satisfeito. Isso porque foi feita na casa de João uma grande
janela, que fica bem próxima da casa de Pedro. Este, inclusive, mediu e constatou que a distância da janela
para a sua casa está em apenas 1 metro.
Diante disso, Pedro ajuizou uma ação demolitória contra João pedindo o fechamento da referida janela
sob o argumento de que ela violou o caput do art. 1.301 do Código Civil, devendo, portanto, ser demolida
a construção realizada (art. 1.312):
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Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do
terreno vizinho.
§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser
abertas a menos de setenta e cinco centímetros.
§ 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez
centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.
Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as
construções feitas, respondendo por perdas e danos.
João contestou a ação afirmando que a sua janela realmente está situada a menos de 1,5 m da divisa entre
os dois terrenos. No entanto, desta janela se enxerga apenas a parte de fora da casa do autor, não
possibilitando a visão direta das áreas internas da casa de Pedro. Logo, não há violação à privacidade do
vizinho, objetivo principal da previsão legislativa.
A tese defendida pelo réu foi aceita pelo STJ? A proibição contida no art. 1.301, caput, do Código Civil
pode ser relativizada no caso em que a janela aberta a menos de 1,5m não possibilite a visão do interior
do imóvel vizinho?
NÃO.
A proibição prevista no art. 1.301, caput, do Código Civil – de não construir janelas a menos de 1,5m do
terreno vizinho – possui caráter objetivo e traduz verdadeira presunção de devassamento ("invasão").
Logo, esta vedação não tem por objetivo limitar apenas a visão do imóvel sobre seu vizinho. Ela também
protege o vizinho de outras espécies de invasão, como a auditiva, olfativa e, principalmente, física (ex:
busca impedir que objetos caiam ou sejam arremessados de uma propriedade a outra).
Desse modo, a proibição é objetiva, bastando, para a sua configuração, a presença do elemento objetivo
estabelecido pela lei (construção da janela a menos de 1,5m do terreno vizinho), não importando a
aferição de aspectos subjetivos relativos à eventual atenuação do devassamento visual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.531.094-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/10/2016 (Info 592).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS
Legitimidade para cobrar a taxa de ocupação (art. 37-A da Lei nº 9.514/97)
A legitimidade ativa para a ação de cobrança da taxa de ocupação é, nos termos do art. 37-A da Lei
nº 9.514/97, do credor fiduciário ou do arrematante do bem dado em garantia fiduciária, a
depender do momento em que proposta a demanda e o período de sua abrangência. Ajuizada a
ação de cobrança em momento anterior à arrematação do bem, é o credor fiduciário o legitimado
para a cobrança da taxa referida. Por outro lado, proposta em momento em que já havida a
arrematação, é do arrematante a legitimidade ativa da ação de cobrança da taxa de ocupação.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.622.102-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/9/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João celebrou com o banco um contrato de alienação fiduciária para a compra de seu imóvel residencial.
Significa dizer que João tomou dinheiro emprestado do banco (agente financeiro/mutuante) com o
objetivo de adquirir a sua moradia, ficando o imóvel em nome da instituição financeira até que ele pague
totalmente a dívida. Dessa forma, João permaneceu morando no imóvel adquirido, mas este ficou
registrado em nome do banco, como uma forma de garantia de que o devedor irá pagar o débito, sob
pena de perder o bem.
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A alienação fiduciária de bens imóveis é regida precipuamente pela Lei nº 9.514/97.
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. Fidúcia é uma palavra de origem latina
que significa confiança. Assim, fiduciante é a pessoa que dá o bem em confiança.
Banco
Chamado de mutuante/fiduciário.
Mutuante é a pessoa que empresta dinheiro em um contrato de mútuo.
Fiduciário é a pessoa que, no contrato de alienação fiduciária, recebe a propriedade do bem do devedor
como forma de garantia da dívida. 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?
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.
Agora que você já sabe em que consiste, voltemos à pergunta: no momento em que ocorre a
consolidação da propriedade, caso o fiduciante (devedor) continue morando no imóvel, já será possível
exigir o pagamento da taxa de ocupação (art. 37-A da Lei nº 9.514/97)?
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NÃO
A taxa de ocupação só pode ser exigida pelo
fiduciário se o fiduciante continuar ocupando o
imóvel mesmo após o bem ter sido alienado em
leilão. Essa é a redação literal do art. 37-A.
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.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.401.233-RS, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, julgado em 17/11/2015
(Info 574).

SIM
A partir de uma interpretação teleológica do art.
37-A, é preciso flexibilizar o termo inicial de
incidência da taxa de ocupação.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.622.102-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

Legitimidade para cobrar esta taxa de ocupação
Para esta segunda corrente, a legitimidade para cobrar a taxa de ocupação vai depender do período a que
se refere:
 Se estiver sendo cobrada a taxa referente ao período que vai da consolidação da propriedade até a
data de realização do leilão: a legitimidade será do credor fiduciário (em nosso exemplo, o banco).
Assim, se estiver sendo cobrado o tempo que o fiduciante/devedor ficou no imóvel até o dia do leilão,
quem tem legitimidade para isso é o fiduciário.
 Se estiver sendo cobrada a taxa referente ao período que vai da realização do leilão até a efetiva
desocupação do imóvel: a legitimidade será do arrematante, ou seja, da pessoa que adquiriu o bem no
leilão.
A legitimidade ativa para a ação de cobrança da taxa de ocupação é, nos termos do art. 37-A da Lei nº
9.514/97, do credor fiduciário ou do arrematante do bem dado em garantia fiduciária, a depender do
momento em que proposta a demanda e o período de sua abrangência. Ajuizada a ação de cobrança em
momento anterior à arrematação do bem, é o credor fiduciário o legitimado para a cobrança da taxa
referida. Por outro lado, proposta em momento em que já havida a arrematação, é do arrematante a
legitimidade ativa da ação de cobrança da taxa de ocupação.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.622.102-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA
É possível que o herdeiro testamentário suceda o autor da ação de
investigação de paternidade cumulada com nulidade de partilha
Ocorrido o falecimento do autor da ação de investigação de paternidade cumulada com
nulidade da partilha antes da prolação da sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o
herdeiro testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse para
prosseguir com o feito, notadamente, pela repercussão patrimonial advinda do potencial
reconhecimento do vínculo biológico do testador.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.392.314-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João morreu e a herança ficou para as suas duas únicas filhas: Bianca e Laura.
Alguns meses depois, Carlos ajuizou ação de investigação de paternidade cumulada com nulidade de
partilha contra Bianca e Laura. Na ação, Carlos alega que é fruto de relacionamento amoroso mantido
entre a sua mãe biológica e o pai das rés (João).
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Diante disso, o autor requereu a procedência do pedido para que fosse reconhecida a paternidade vindicada,
com a consequente decretação de nulidade da partilha realizada nos autos da ação de inventário.
O processo estava tramitando normalmente, com a designação de audiência de instrução e julgamento.
Ocorre que Carlos, o autor, morreu.
O juiz determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC:
Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal
ou de seu procurador;
Veio, então, aos autos Fábio, alegando que Carlos era solteiro, não convivia em união estável e não tinha
filhos, razão pela qual, por meio de testamento, deixou a totalidade do seu patrimônio para ele (Fábio),
cuja cláusula expressamente descreve a extensão desse ato de liberalidade: "tudo o que possui e o que
venha a possuir ou que tenha direito".
Desse modo, Fábio, como herdeiro testamentário, requereu a sucessão processual no polo ativo da ação,
na forma do art. 687 do CPC:
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem
de suceder-lhe no processo.
As rés manifestaram-se contrariamente ao pedido de Fábio, argumentando que o direito de
reconhecimento de paternidade é personalíssimo e intransmissível, razão pela qual a ação deveria ser
julgada extinta, conforme determina o art. 485, IX, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
A questão chegou até o STJ. Afinal de contas, Fábio, como herdeiro testamentário, tem legitimidade
para suceder o autor da ação de investigação de paternidade cumulada com nulidade da partilha?
SIM.
Ocorrido o falecimento do autor da ação de investigação de paternidade cumulada com nulidade da
partilha antes da prolação da sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o herdeiro
testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse para prosseguir com o feito,
notadamente, pela repercussão patrimonial advinda do potencial reconhecimento do vínculo biológico
do testador.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.392.314-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Prescreve o art. 1.606 do Código Civil:
Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele
morrer menor ou incapaz.
Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o
processo.
Do artigo supra depreende-se que, de fato, a ação de investigação de paternidade é personalíssima.
Porém, o parágrafo único afirma que, falecendo o autor no curso do processo, é possível que haja a
sucessão processual pelos herdeiros.
Vale ressaltar que o legislador autoriza esta sucessão processual de forma genérica, sem especificar que
espécies de herdeiros poderão se habilitar como sucessor do de cujus, o que permite concluir que tanto os
necessários quanto os testamentários poderão fazê-lo.
O objetivo pretendido pelo habilitante (Fábio) é a participação na herança do suposto pai do autor falecido
como seu herdeiro testamentário, de forma que o fato de não ter vínculo com o investigado não lhe retira
o interesse de agir.
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Logo, tendo ocorrido o falecimento do autor após o ajuizamento da ação, não há nenhum óbice de que o
herdeiro testamentário ingresse no feito dando-lhe seguimento. Ele é autorizado a fazer isso pelo testamento e
também pelo art. 1.606 do CC, que permite o prosseguimento da ação de investigação de paternidade pelos
herdeiros, independentemente de serem eles sucessores pela via legítima ou testamentária.

DIREITO DO CONSUMIDOR
CONCEITO DE CONSUMIDOR
Aplicação do CDC em ação proposta por condomínio contra construtora na defesa dos condôminos
Importante!!!
Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em
que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora ou incorporadora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.560.728-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/10/2016
(Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A incorporadora "Habitação" está terminando de construir um edifício de apartamentos, faltando apenas
concluir as áreas comuns.
Os proprietários das unidades autônomas já constituíram, inclusive, o condomínio.
Ocorre que a incorporadora está se recusando a cumprir suas obrigações quanto à entrega das áreas comuns.
Diante disso, o condomínio ajuizou ação contra a incorporadora pedindo que ela cumpra as obrigações
assumidas com os condôminos. Na ação, o autor pede que seja invertido o ônus da prova com base no
Código de Defesa do Consumidor.
A ré contestou a ação afirmando que não há relação de consumo entre ela (incorporadora) e o
Condomínio. Segundo alega, existe relação de consumo entre ela e os adquirentes da incorporação, mas
não se pode afirmar que o mesmo ocorre na relação entre a incorporadora e o Condomínio.
No presente caso, em que o condomínio defende os interesses dos condôminos, existe relação de
consumo entre o condomínio e a construtora/incorporadora?
SIM.
Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na
defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora ou incorporadora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.560.728-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/10/2016 (Info 592).
O CDC assim conceitua consumidor:
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.
O condomínio não se enquadra nesta definição contida no caput, considerando que o condomínio não
possui personalidade jurídica, consistindo em mera comunhão de interesses.
Contudo, o parágrafo único do art. 2º do CDC amplia substancialmente o conceito básico de consumidor
previsto no "caput" para abranger a coletividade de consumidores , ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo, para efeito de incidência do microssistema de proteção do
consumidor. Veja:
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo.
Desse modo, o condomínio pode ser incluído nesta definição de consumidor equiparado.
O STJ tem, inclusive, um precedente antigo afirmando que é possível a aplicação do CDC nas ações em que o
condomínio litiga contra empresa prestadora de serviços, estando presente relação de consumo. Confira:
(...) Existe relação de consumo entre o condomínio de quem é cobrado indevidamente taxa de esgoto e a
concessionária de serviço público. (...)
STJ. 2ª Turma. REsp 650.791/RJ, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 06/04/2006.
Se fosse acolhido o argumento da incorporadora, isso obrigaria que cada condômino propusesse a ação de
forma individual para obter a tutela do CDC no lugar da tutela conjunta dos direitos individuais
homogêneos dos condôminos. Tal interpretação vai de encontro a toda a principiologia do CDC, seja no
plano material (conceito amplo de consumidor), seja no plano processual (estímulo à tutela coletiva).
Se o condomínio detém legitimidade para defender os interesses comuns dos seus condôminos,
justamente por ser constituído da comunhão dos seus interesses, não se pode restringir a tutela legal
colocada à sua disposição pelo ordenamento jurídico.

VÍCIO DO PRODUTO
Garrafas de vinhos não precisam indicar a quantidade de calorias e de sódio existente
Não existe obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca da
quantidade de sódio e de calorias (valor energético) existentes no produto.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.605.489-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação adaptada:
A Associação Nacional de Defesa do Consumidor ajuizou ação civil pública contra uma vinícola brasileira
pedindo que ela seja condenada a inserir, nos rótulos dos vinhos que comercializa, informações sobre a
quantidade de sódio e de calorias que possuem em cada garrafa.
O pedido formulado pela Associação deverá ser acolhido?
NÃO.
Não existe obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca da quantidade de
sódio e de calorias (valor energético) existentes no produto.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.605.489-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592).
Legislação própria sobre rotulagem não exige tais informações dos vinhos
É muito importante que o consumidor conheça os ingredientes nutricionais dos alimentos que adquire. No
entanto, no caso do vinho, existe uma legislação própria que dispensa de seus rótulos tais informações e
afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
O tema é tratado pelo art. 2º da Lei nº 8.918/94 e pelo art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 6.871/2009.
Quando se lê esses dois dispositivos, percebe-se que foi uma opção do legislador dispensar os vinhos de
conterem informações sobre os ingredientes nutricionais. Veja:
Art. 2º O registro, a padronização, a classificação e, ainda, a inspeção e a fiscalização da produção e do
comércio de bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos, competem ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ou órgão estadual competente credenciado por esse Ministério, na forma do
regulamento.
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A Lei nº 8.918/94 foi regulamentada pelo Decreto nº 6.871/2009, que estatuiu:
Art. 1º O registro, a padronização, a classificação, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de
bebidas obedecerão às normas fixadas pela Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, e pelo disposto neste
Regulamento.
Parágrafo único. Excluem-se deste Regulamento os vinhos, o vinagre, o suco de uva e as bebidas alcoólicas
derivadas da uva e do vinho.
Desse modo, a legislação que trata sobre o tema não obriga as vinícolas a inserirem nos rótulos dos vinhos
informações sobre a quantidade de sódio ou de calorias (valor energético) contida no produto.
Rotulagem dos vinhos é aprovada pelo Ministério da Agricultura
A legislação exige que os vinhos sejam registrados e que sua rotulagem seja aprovada pelo Ministério da
Agricultura. Para isso, este órgão editou uma série de instruções normativas tratando sobre o tema. Em
nenhum momento, tais instruções impõem que as empresas produtoras, importadoras, distribuidoras de
vinhos indiquem nos rótulos a quantidade de sódio e de calorias.
Vale ressaltar, ainda, que a ANVISA editou a Resolução-RDC nº 360/2003 impondo que os rótulos dos
alimentos embalados e comercializados nos países integrantes do Mercosul possuam informações
nutricionais. Contudo, excluiu do seu âmbito de aplicação as bebidas alcoólicas.
Desse modo, conclui-se que não há legislação que imponha a presença de tais informações nos rótulos dos
vinhos.
O consumidor, antes de adquirir o vinho, já recebe a informação adequada e completa exigida por lei
específica, suficientemente apta a cumprir com a finalidade de prevenção de danos à saúde. O rótulo do
vinho é, sem dúvida, uma forma de comunicação entre produtores e consumidores, e, em regra, é
padronizado no mundo inteiro.
Singularidade do vinho dificulta a presença de tais informações, que não são exigidas em outros países
do mundo
Saliente-se, por oportuno, que a produção de vinho difere de outros alimentos por não possuir uma
fórmula certa e ter características próprias que dificultam a informação nutricional, pois são elaborados
com ingredientes únicos, exclusivos e variáveis, dependendo do tempo de armazenagem e de condições
da natureza, tendo em vista o processamento das substâncias usadas, a qualidade e safra da uva e a
inclusão de ácidos ou açúcar para obtenção de uma bebida mais ou menos ácida ou doce. Ademais, a
análise nutricional é conduzida diferentemente por região, não havendo falar em receita padrão da
bebida, sob pena de reduzir a qualidade em determinadas hipóteses e quebrar a exclusividade do produto.
Desse modo, o vinho é considerado a single ingredient food (um produto singular) em muitas regulações
internacionais.
Não se encontra, em outros países do mundo, a exigência de que os rótulos de vinho possuam informação
quanto ao seu valor nutricional.
Violação à livre concorrência e à livre iniciativa
Se a ACP fosse julgada procedente, a vinícola ré ficaria em profunda desvantagem comercial com relação
às suas concorrentes, considerando que somente ela teria que cumprir esta obrigação, que não é imposta
às demais. Isso geraria um tratamento anti-isonômico que deve ser de todo modo rechaçado.
Ademais, a exigência de informações adicionais impostas pontualmente à empresa viola frontalmente o
livre exercício de determinada atividade econômica (art. 170, inciso IV, da CF/88), não cabendo ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, substituir-se à lei especial e suas normas técnicas
regulamentadoras, criando, indiretamente, obrigação restrita às partes, sob pena de violação do princípio
da separação dos poderes.
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PLANO DE SAÚDE
Portabilidade especial de carências
É ilícita a exigência de cumprimento de carência de ex-dependente de plano coletivo
empresarial, extinto em razão da demissão sem justa causa do titular, ao contratar novo plano
de saúde, na mesma operadora, mas em categoria diversa (plano coletivo por adesão).
Nos termos do art. 7º-C da RN nº 186/2009 da ANS, o ex-empregado demitido ou exonerado
sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes ficam dispensados do cumprimento de
novos períodos de carência na contratação de novo plano individual ou familiar ou coletivo
por adesão, seja na mesma operadora, seja em outra, desde que peçam a transferência
durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da
Lei nº 9.656/98.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.525.109-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João era empregado de um banco e possuía plano de saúde Unimed oferecido aos funcionários da
instituição (plano coletivo empresarial).
Vale ressaltar que ele já era funcionário do banco e cliente do plano há muitos anos e, por isso, já havia
cumprido todos os períodos de carência.
João foi demitido sem justa causa do banco e, com isso, perdeu direito ao plano de saúde.
Diante disso, João, que era contador, procurou o Conselho Regional de Contabilidade, que também
oferecia um plano da Unimed para os seus filiados, mas em uma espécie diferente (plano coletivo por
adesão). João aderiu, então, a este novo plano de saúde.
Qual é a diferença entre os dois planos de saúde?
a) plano de saúde coletivo empresarial: garante a assistência à saúde dos funcionários da empresa
contratante em razão do vínculo empregatício ou estatutário (art. 5º da RN nº 195/2009 da ANS); e
b) plano de saúde coletivo por adesão: contratado por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista
ou setorial, como conselhos, sindicatos, cooperativas e associações profissionais (art. 9º da RN nº
195/2009 da ANS).
Voltando ao exemplo
Como já dito, João aderiu ao plano de saúde coletivo por adesão oferecido pela Unimed em parceria com
o Conselho de Contabilidade.
O problema é que a Unimed afirmou que ele teria que cumprir novo período de carência para ter direito a
todos os serviços. Segundo a cooperativa, João firmou novo contrato, sem relação de continuidade com o
anterior, considerando que o primeiro era um plano coletivo empresarial e o segundo um plano coletivo
por adesão.
A exigência do plano de saúde de novo período de carência mostra-se correta na presente situação?
NÃO.
É ilícita a exigência de cumprimento de carência de ex-dependente de plano coletivo empresarial,
extinto em razão da demissão sem justa causa do titular, ao contratar novo plano de saúde, na mesma
operadora, mas em categoria diversa (plano coletivo por adesão).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.525.109-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592).
Portabilidade especial de carências
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), preocupada com as pessoas que estavam em plano
coletivo empresarial, editou a RN nº 186/2009 prevendo uma portabilidade especial de carências. Como
funciona isso?
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Esta Resolução determina que o ex-empregado que for demitido ou exonerado sem justa causa ou
aposentado (assim como seus dependentes) poderá contratar um plano de saúde individual ou familiar ou,
então, um plano coletivo por adesão sem que seja necessário cumprir novo período de carência.
A Resolução permite, inclusive, que essa transferência da carência ocorra mesmo que entre operadoras
diferentes. Ex: no plano de saúde empresarial, a pessoa era cliente da Amil; foi demitida sem justa causa e
contratou um plano individual da Unimed; mesmo sendo de operadoras diferentes e planos distintos,
poderá pedir a transferência da carência que já havia sido preenchida no primeiro plano.
A exigência que a Resolução faz é a de que esta transferência ocorra nos prazos previstos nos arts. 30 e 31
da Lei nº 9.656/98.
Veja a redação dos arts. 7º-C e 7º-D da RN nº 186/2009 da ANS:
Art. 7º-C. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes
vinculados ao plano, durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos
30 e 31 da Lei 9.656, de 1998, poderá exercer a portabilidade especial de carências para plano de saúde
individual ou familiar ou coletivo por adesão, em operadoras, na forma prevista nesta Resolução, com as
seguintes especificidades:
I - não se aplica à portabilidade especial de carências dos ex-empregados demitidos ou exonerados sem
justa causa ou aposentados o requisito previsto no inciso II e no § 2º do artigo 3º desta Resolução;
II - aplicam-se à portabilidade especial de carências dos ex-empregados demitidos ou exonerados sem
justa causa ou aposentados os requisitos previstos nos incisos I, III, IV e V do artigo 3º desta Resolução;
III - a portabilidade especial de carências deve ser requerida pelo beneficiário ex-empregado demitido ou
exonerado sem justa causa ou aposentado: (...)
Art. 7º-D. Ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9656, de 1998, os beneficiários
enquadrados no § 1º do art. 3º, no inciso VII do art. 5º e no § 1º do art. 9º, todos da RN nº 195, de 2009,
que tiverem seu vínculo com o beneficiário titular do plano privado de assistência à saúde extinto em
decorrência da perda de sua condição de dependente, poderão exercer a portabilidade especial de
carências, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do término do vínculo de dependência, na forma
prevista nesta Resolução, e com as seguintes especificidades:
I - a portabilidade especial de carências pode ser exercida independentemente da forma de contratação
do plano de origem e da data de assinatura dos contratos; (...)
Em nosso exemplo
João era cliente do plano de saúde coletivo empresarial.
Foi demitido sem justa causa.
Em dois meses, contratou novo plano privado de assistência à saúde, na mesma operadora, mas por meio
do CORECON (plano coletivo por adesão).
Segundo o § 1º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, o período mínimo assegurado para o ex-empregado demitido
e seus dependentes usufruírem do direito de extensão provisória do plano de saúde coletivo empresarial é
de 6 (seis) meses.
Logo, como João promoveu sua transferência para outro plano de saúde dentro do prazo de 6 meses
garantido pelo art. 30 da Lei nº 9.656/98, ele está protegido pelo instituto da portabilidade especial (art.
7º-C da RN nº 186/2009 da ANS), sendo dispensado o cumprimento de novo período de carência, a
permitir, desse modo, a cobertura imediata de todos os serviços médicos e hospitalares.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE
O denunciado não poderá invocar a proibição de denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC
O art. 88 do CDC proíbe que o fornecedor que foi acionado judicialmente pelo consumidor faça
a denunciação da lide, chamando para o processo outros corresponsáveis pelo evento.
Esta norma é uma regra prevista em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade
do processo de ressarcimento de seus prejuízos devendo, por esse motivo, ser arguida pelo
próprio consumidor, em seu próprio benefício.
Assim, se o fornecedor/réu faz a denunciação da lide ao corresponsável e o consumidor não se
insurge contra isso, haverá preclusão, sendo descabido ao denunciado invocar em seu
benefício a regra do art. 88.
Em outras palavras, não pode o denunciado à lide invocar em seu benefício a regra de afastamento
da denunciação (art. 88) para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante.
STJ. 4ª Turma. REsp 913.687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João comprou um iogurte da marca "Milk" no supermercado "Mart".
Ocorre que, após consumir o produto, ele teve uma grave infecção intestinal, tendo sido confirmado que o
iogurte estava estragado.
Diante disso, João ajuizou ação de indenização contra o fabricante "Milk" alegando que houve fato do
produto (art. 12 do CDC).
Contestação
O fabricante apresentou resposta alegando que o supermercado foi o responsável pela deterioração do
produto, considerando que não o armazenou em ambiente refrigerado.
Assim, a indústria alegou que, se for condenada a indenizar, deverá ser ressarcida pelo comerciante, nos
termos do parágrafo único do art. 13 do CDC:
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso
contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.
Na própria contestação, o réu requereu a denunciação da lide ao supermercado, invocando o art. 125, II,
do CPC/2015:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de
que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de
quem for vencido no processo.
O consumidor (autor da ação) poderá insurgir-se contra esta denunciação da lide?
SIM. O consumidor poderá alegar que não cabe denunciação da lide neste caso, já que se trata de uma
demanda consumerista, e que isso irá atrapalhar o andamento do processo e o recebimento da indenização.
Pensando nisso, o CDC proibiu expressamente a denunciação da lide nas lides propostas pelo consumidor:
Art. 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em
processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação
da lide.
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Imaginemos, contudo, que o consumidor não se opôs ao fato de o réu ter feito a denunciação da lide.
Diante disso, o supermercado (denunciado) foi citado e alegou, entre outros argumentos, que esta
denunciação da lide não é válida porque existe expressa vedação no art. 88 do CDC, razão pela qual ele
deverá ser excluído do processo. A alegação do comerciante (denunciado) deverá ser aceita?
NÃO.
Não pode o denunciado à lide invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação (art. 88
do CDC) para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante.
STJ. 4ª Turma. REsp 913.687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2016 (Info 592).
O propósito do legislador ao prever a regra do art. 88 do CDC e não permitir a denunciação da lide foi
evitar que houvesse um atraso ou dificuldade na tutela jurídica do consumidor, dando, assim, celeridade
ao seu pleito indenizatório e evitando a multiplicação de teses e argumentos de defesa que pudessem
dificultar a identificação da responsabilidade do fornecedor do serviço.
Dessa forma, a norma do art. 88 do CDC consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do
consumidor. Por essa razão, somente ele poderá insurgir-se contra a denunciação. Se há o deferimento da
denunciação sem manifestação contrária do consumidor, opera-se a preclusão, sendo descabido ao
denunciado invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação.
Em outras palavras, a invocação da proibição contida no art. 88 do CDC é um direito subjetivo público
assegurado ao consumidor para a facilitação de sua defesa, não sendo um direito do denunciado.
Informação extra
Aproveitando que estamos tratando sobre o tema, fica aqui uma informação muito importante: apesar de
o art. 88 do CDC remeter ao art. 13, que trata sobre o comerciante, o STJ entende que a vedação de
denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por
fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil
por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).
Em outras palavras, não cabe denunciação da lide nas lides consumeristas de uma forma geral.
STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 694.980/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/09/2015.

DIREITO EMPRESARIAL
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Prazo prescricional da repetição de indébito envolvendo contrato de cédula de crédito rural
Qual é o prazo prescricional da ação de repetição de indébito envolvendo contrato de cédula
de crédito rural?
• Se o fato ocorreu sob a vigência do CC/1916: 20 anos.
• Se o fato ocorreu sob a vigência do CC/2002: 3 anos.
O termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento (efetiva lesão).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.361.730-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo)
(Info 592).
Títulos Rurais
Existem alguns títulos de crédito que são gerais e mais conhecidos, como é o caso da letra de câmbio,
duplicata, cheque etc. No entanto, a experiência mostrou que seria interessante que fossem criados títulos
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de crédito com características específicas, para facilitar as negociações envolvendo determinados setores
da economia. Em suma, verificou-se a necessidade de se criarem títulos de crédito específicos para
algumas transações empresariais.
No caso da atividade rural, por exemplo, foram idealizados quatro títulos de crédito específicos, chamados
de “títulos rurais”. São eles:
a) cédula de crédito rural;
b) cédulas de produto rural;
c) nota promissória rural;
d) duplicata rural.
Cédula de crédito rural
A cédula de crédito rural é uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real
cedularmente constituída, sendo regulamentada pelo Decreto-Lei 167/67.
Existem as seguintes modalidades de cédulas de crédito rural:
I — cédula Rural Pignoratícia;
II — cédula Rural Hipotecária;
III — cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária;
IV — nota de Crédito Rural.
Repetição de indébito
Ação de repetição de indébito (ou ação de restituição de indébito) é a ação na qual o requerente pleiteia a
devolução de determinada quantia que pagou indevidamente.
A ação de repetição de indébito, ao contrário do que muitos pensam, não é restrita ao Direito Tributário.
Assim, por exemplo, se um consumidor é cobrado pelo fornecedor e paga um valor que não era devido,
poderá ingressar com ação de repetição de indébito para pleitear valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (art. 42,
parágrafo único do CDC).
Repetição de indébito envolvendo contrato de cédula de crédito rural
Imagine a seguinte situação: João celebrou com o Banco do Brasil contrato de financiamento rural,
representado por cédula de crédito rural. Isso significa que João adquiriu um empréstimo junto à
instituição financeira e esta exigiu, como garantia, que o mutuário emitisse, em seu favor, uma cédula de
crédito rural, que é um papel no qual o emitente se compromete a pagar para o beneficiário determinada
quantia ali prevista. Este papel (cédula) fica em poder do credor. Caso o emitente não cumpra a sua
promessa e não pague a dívida no prazo, o credor poderá executar a cédula, que é um título de crédito e,
portanto, título executivo extrajudicial.
Suponhamos que João tomou emprestado R$ 100 mil para serem pagos em 50 parcelas de R$ 2 mil,
acrescidos de juros e correção monetária.
Após pagar toda a dívida, João, conversando com um advogado, descobriu que o índice de correção
monetária cobrado pelo banco foi acima do que seria permitido por lei.
Diante disso, ele contratou o advogado para ajuizar ação de repetição de indébito contra o banco,
cobrando as quantias que pagou indevidamente.
Qual é o prazo prescricional neste caso? Qual é o prazo prescricional da ação de repetição de indébito
envolvendo contrato de cédula de crédito rural?
Se o fato ocorreu sob a vigência do CC/2002: 3 anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3º Em três anos:
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
Informativo 592-STJ (19/10 a 08/11/2016) – Márcio André Lopes Cavalcante | 27

Se o fato ocorreu sob a vigência do CC/1916: 20 anos, conforme previsto no art. 177 do CC/1916:
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre
presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.
No Código Civil passado, não havia uma previsão como a do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002 tratando sobre
enriquecimento sem causa. O CC/1916 afirmava que, se para a situação concreta não houvesse prazo
prescricional expressamente previsto na lei, deveria ser aplicado o prazo de 20 anos caso a ação versasse
sobre direitos pessoais. Isso estava no art. 177 do CC/1916. Logo, se o fato ocorreu na vigência do
CC/1916, o prazo prescricional aplicável é de 20 anos, nos termos do art. 177 em razão de não haver prazo
expresso no Código revogado regulando a matéria.
E se o fato começou na época do CC/1916 e continuou durante o CC/2002, neste caso, qual dos dois
prazos será aplicado?
Neste caso, deverá ser observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002:
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
Resumindo:
A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte
anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV,
do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.361.730-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo) (Info 592).
E qual é o termo inicial deste prazo? A partir de quando ele deverá ser contado?
O pagamento. Na ação de repetição de indébito, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do
pagamento, feito antecipadamente ou na data do vencimento do título. Isso decorre da lógica: não se
pode pedir de volta aquilo que ainda não se pagou. Assim, somente com o efetivo pagamento surge o
direito da parte de exigir a repetição do indébito.
Em suma:
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de
crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.361.730-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo) (Info 592).

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Pode ser pedido o arrolamento de bens mesmo que já tenha sido decretada a indisponibilidade
Mesmo que já tenha sido decretada a indisponibilidade de bens, nos termos do art. 36 da Lei nº
6.024/74, o Ministério Público continua tendo interesse de agir para pedir o arrolamento de
bens do administrador da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Isso porque tais
institutos possuem finalidades, limites e efeitos distintos.
O arrolamento tem por finalidade conservar bens ameaçados de dissipação e, assim, garantir a
responsabilidade do administrador de instituição financeira.
A prévia indisponibilidade visa salvaguardar o interesse público, em caso de fraude ou ilícito
no curso da liquidação extrajudicial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.375.540-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/10/2016 (Info 592).
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Liquidação extrajudicial
João foi administrador do Banco Nacional S/A.
Ocorre que esta instituição financeira "quebrou" e, por isso, passou a sofrer liquidação extrajudicial.
Os bancos, quando quebram, submetem-se a um processo especial de “falência”, que não é chamado de
falência, mas sim de “liquidação extrajudicial”, sendo conduzido pelo Banco Central.
O processo de liquidação extrajudicial das instituições financeiras é regido pela Lei nº 6.024/74 e apenas
subsidiariamente será aplicada a Lei de Falências.
Indisponibilidade de bens
A fim de garantir o adimplemento das responsabilidades do banco que quebrou, a Lei nº 6.024/74 prevê
que deverá ser decretada a indisponibilidade dos bens dos administradores da instituição financeira que
esteja em intervenção. Veja o texto legal:
Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em
falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou
a falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores
ao mesmo ato.
(...)
Com base neste dispositivo, foi decretada a indisponibilidade dos bens de João.
Ação cautelar de arrolamento de bens
O Ministério Público, que acompanhava a liquidação, resolveu requerer também o arrolamento dos bens
de João.
O arrolamento de bens era uma ação cautelar prevista expressamente nos arts. 855 a 860 do CPC/1973,
sendo proposta quando o autor entendesse que havia fundado receio de que o réu iria extraviar ou
dissipar seus bens.
O CPC/2015 não prevê mais o arrolamento de bens como uma espécie de cautelar "nominada" ("típica"),
ou seja, não existe mais uma parte do CPC tratando especificamente deste procedimento. O objetivo do
Código foi simplificar e enxugar seu texto, evitando discorrer sobre vários procedimentos cautelares, como
fazia a legislação revogada. Isso não significa, contudo, que o arrolamento cautelar de bens tenha deixado
de existir. Ele pode continuar sendo pedido e decretado com base no art. 301 do CPC/2015:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.
Voltando ao caso concreto
O MP requereu o arrolamento dos bens de João, mas o juiz indeferiu a medida alegando que faltaria
interesse de agir ao Parquet considerando que já havia sido decretada a indisponibilidade dos bens do
requerido, nos termos do art. 36 da Lei nº 6.024/74.
Agiu corretamente o magistrado?
NÃO.
A prévia indisponibilidade de bens não implica a falta de interesse do Ministério Público para
propositura da cautelar de arrolamento de bens.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.375.540-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/10/2016 (Info 592).
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O MP tem interesse de agir para pedir o arrolamento de bens mesmo que já tenha sido declarada a
indisponibilidade de bens de que trata o art. 36 da Lei nº 6.024/74. Isso porque tais institutos possuem
finalidades, limites e efeitos distintos sobre o patrimônio afetado. Confira:
ARROLAMENTO
INDISPONIBILIDADE
A medida cautelar de arrolamento de bens tem O art. 36 da Lei nº 6.024/74 prevê a
por objetivo a conservação de bens ameaçados de indisponibilidade dos bens dos administradores de
dissipação.
instituições financeiras que estejam em liquidação
extrajudicial ou em intervenção pelo BACEN.
Aqui não há a constrição do patrimônio do
requerido, sendo realizado apenas o inventário
dos bens do devedor.
É deferida para garantir a responsabilidade do
administrador da instituição financeira em
liquidação extrajudicial.

Aqui há uma restrição direta ao direito de
propriedade, impossibilitando que ocorra a
alienação dos bens declarados indisponíveis.
Esta indisponibilidade tem por finalidade
salvaguardar o interesse público, caso seja
detectado qualquer ilícito no curso de uma
intervenção ou liquidação de instituição
financeira.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Não cabem honorários recursais em recurso envolvendo processo de mandado de segurança
Importante!!!
Não cabe a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em caso de recurso
interposto no curso de processo cujo rito exclua a possibilidade de condenação em honorários.
Em outras palavras, não é possível fixar honorários recursais quando o processo originário
não preveja condenação em honorários.
Assim, suponha que foi proposta uma ação que não admite fixação de honorários advocatícios.
Imagine que uma das partes, no bojo deste processo, interponha recurso extraordinário. O
STF, ao julgar este RE, não fixará honorários recursais, considerando que o rito aplicável ao
processo originário não comporta condenação em honorários advocatícios.
Como exemplo desta situação, podemos citar o mandado de segurança, que não admite
condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, súmula 105-STJ e
súmula 512-STF). Logo, se for interposto um recurso ordinário constitucional ou um recurso
extraordinário neste processo, o Tribunal não fixará honorários recursais.
Assim, pode-se dizer que o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que veda a condenação em
honorários advocatícios "no processo mandamental", afasta a incidência do regime do art. 85,
§ 11, do CPC/2015.
STJ. 2ª Turma. RMS 52.024-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Nos recursos em geral, se a parte recorrente perde, ela deverá ser condenada em honorários
advocatícios mesmo já tendo sido condenada em 1ª instância?
SIM. Agora, com o novo CPC, em regra, existe condenação em honorários advocatícios para a parte que
interpôs recurso, mas sucumbiu. Esta previsão encontra-se no § 11 do art. 85 do CPC/2015:
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§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Ex: João ajuizou ação contra Pedro, sendo o pedido julgado improcedente. O juiz condenou João a pagar
10% de honorários advocatícios (§ 2º do art. 85). O autor não se conformou e interpôs apelação, tendo o
Tribunal de Justiça mantido a sentença e aumentado a condenação em honorários para 15%, na forma do
§ 11 do art. 85.
Veja o que diz a doutrina sobre este importante § 11 do art. 85 do novo CPC:
"Esta é uma das principais inovações do CPC/2015. No CPC/1973, em cada processo, havia uma
única condenação em honorários. No novo sistema, a cada recurso, há a majoração na
condenação em honorários – além daqueles já fixados anteriormente. 13.1. O teto para a fixação
dos honorários é o limite previsto no § 2º (20%, no caso de particulares) e § 3º (3% a 20%,
conforme a faixa, no caso da Fazenda Pública). Ou seja, mesmo com a sucumbência recursal, o
teto de 20% de honorários não poderá ser ultrapassado. (...) 13.3. Ao julgar o recurso, de ofício, o
tribunal irá aumentar os honorários. Assim, é possível que, no cotidiano, ocorra o seguinte:
condenação em 10% quando da sentença, majorada para 15% quando do acórdão da apelação e
para 20% quando do acórdão do recurso especial (por ser esse o teto legal, como visto). Mas o
mais provável é que ocorra o seguinte: condenação em 10% quando da sentença, majorada para
20% quando do acórdão da apelação e mantida nesses 20% quando do acórdão de eventual
recurso especial (exatamente por ser o teto legal). 13.4. Em virtude de quais recursos deve ser
aplicada a sucumbência recursal? Seriam todos os recursos previstos no artigo 994 do CPC/2015?
Como o § 11 destaca “tribunal”, é de se concluir que não há a aplicação em 1º grau. Assim, quando
dos embargos de declaração da interlocutória ou sentença, descabe aplicar honorários recursais."
(DELLORE, Luiz. Comentários ao art. 85 do CPC. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de
2015 - Parte Geral. São Paulo: Método, 2015, p. 298-299).
Essa nova previsão tem dois objetivos principais:
1º) Remunerar o trabalho do advogado, que terá que atuar também na fase de recurso;
2º) Desestimular a interposição de recursos, considerando que, agora, se eles forem improvidos, o
recorrente terá que pagar honorários advocatícios, o que não existia antes.
Nesse sentido:
O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa
remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de
decisões condenatórias antecedentes. (...)
STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 23/06/2016.
Alguns enunciados doutrinários a respeito dos honorários recursais:
Enunciado 241-FPPC: Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela
sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.
Enunciado 242-FPPC: Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou
colegiada.
Enunciado 243-FPPC: No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários
fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal.
Enunciado 16-ENFAM: Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no
mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
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Não é possível fixar honorários recursais quando o processo originário não preveja condenação em
honorários
Não cabe a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em caso de recurso interposto no
curso de processo cujo rito exclua a possibilidade de condenação em honorários. Em outras palavras, não é
possível fixar honorários recursais quando o processo originário não preveja condenação em honorários.
Assim, suponha que foi proposta uma ação que não admite fixação de honorários advocatícios. Imagine
que uma das partes, no bojo deste processo, interponha recurso extraordinário. O STF, ao julgar este RE,
não fixará honorários recursais, considerando que o rito aplicável ao processo originário não comporta
condenação em honorários advocatícios.
Como exemplo desta situação, podemos citar o mandado de segurança, que não admite condenação em
honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, súmula 105-STJ e súmula 512-STF). Logo, se for
interposto um recurso ordinário constitucional ou um recurso extraordinário neste processo, o Tribunal
não fixará honorários recursais.
Assim, pode-se dizer que o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que veda a condenação em honorários
advocatícios "no processo mandamental", afasta a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.
STF. 1ª Turma. ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgados em 21/6/2016 (Info 831).
STJ. 2ª Turma. RMS 52.024-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Veja as palavras do Min. Mauro Campbell:
"A interpretação que faço do art. 85, § 11, do CPC/2015, leva-me a considerar que se o julgamento da ação
de mandado de segurança não pode, por força do art. 25 da Lei 12.016/2009, abranger provimento sobre
a estipulação de honorários, não é de nenhuma forma razoável cogitar disso na fase recursal.
Primeiramente, digo isso porque o recurso é um desdobramento da tramitação processual que inicia com
a petição inicial, assim por que não há lógica em que no processamento da ação propriamente dita —
onde a jurisdição desenvolve-se com mais verticalidade e as partes, por intermédio de seus patronos,
atuam mais destacadamente — inexista condenação em honorários, mas na fase recursal consequente
isso seja possível.
Além disso, o texto do art. 25 da Lei 12.016/2009 é claro ao estabelecer que os honorários advocatícios
não cabem no processo mandamental, expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento
subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério
Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos.
Concluo, portanto, pelo afastamento do regime do art. 85, § 11, do CPC⁄2015, em virtude da disciplina do
art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ."

RECURSOS
Relator do agravo interno não pode simplesmente "copiar e colar" a decisão agravada
Importante!!!
É vedado ao relator limitar-se a reproduzir a decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
O novo CPC proibiu expressamente esta forma de decidir o agravo interno (art. 1.021, § 3º).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.622.386-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/10/2016 (Info 592).
Agravo interno
O agravo interno é um recurso interposto contra decisões monocráticas (unipessoais) proferidas por
Desembargador, Ministro ou juiz da Turma Recursal.
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O Relator dos processos nos Tribunais possui autorização para decidir monocraticamente diversos temas,
conforme se pode observar pelo art. 932 do CPC. Contra tais decisões caberá agravo interno. Vale ressaltar
que também cabe agravo interno contra decisões proferidas pelo Presidente ou Vice-Presidente do
Tribunal (ex: cabe agravo interno contra a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega
seguimento a recurso especial se o acórdão atacado está em conformidade com entendimento do STJ
exarado em recurso repetitivo).
O objetivo do agravante é fazer com que o colegiado do qual faz parte este magistrado possa apreciar seus
argumentos e, assim, alterar esta decisão que foi tomada de forma sozinha.
Exemplo de agravo interno
João ajuizou ação contra Pedro. O juiz negou os benefícios da justiça gratuita que haviam sido formulados
pelo autor. Diante disso, João interpôs agravo de instrumento para o TJ (art. 1.015, V, do CPC). O
Desembargador Relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso (art. 932, IV, "a"). Contra esta
decisão monocrática, o autor interpôs agravo interno (art. 1.021):
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
O Relator do agravo interno será o próprio magistrado que proferiu a decisão. Ele deverá preparar um
voto mantendo ou reformando a sua decisão monocrática e submeter este voto para ser apreciado pelo
colegiado do qual faz parte segundo as competências definidas no regimento interno do Tribunal (Turma,
Câmara, Plenário etc.).
Desse modo, no agravo interno existe a possibilidade de o Relator se retratar em relação à decisão
anteriormente proferida:
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no
prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo
órgão colegiado, com inclusão em pauta.
O que acontecia muito na prática
Na prática forense, o mais comum era o Desembargador ou Ministro manter a decisão monocrática que
ele havia proferido e simplesmente colar no voto do agravo a íntegra da manifestação anterior. Exemplo:
"O agravante alega...
Na decisão agravada afirmei que... (transcrição integral da decisão).
Os argumentos trazidos pelo agravante não servem para infirmar o posicionamento já expendido.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos."
Esta forma de decisão continua sendo válida?
A 3ª Turma do STJ entendeu que não. Isso porque o novo CPC proibiu expressamente esta forma de
decidir o agravo interno. Confira:
Art. 1.021 (...)
§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas
partes. Apesar disso, o novo CPC, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, impõe-lhe o
dever de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e, em tese, infirmar a sua conclusão sobre os
pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida. É o que prevê o art.
489, § 1º, IV:
Art. 489 (...)
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§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
É vedado ao relator limitar-se a reproduzir a decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.622.386-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/10/2016 (Info 592).

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
Importante!!!
Não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas (ação de prestação
de contas).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.497.831-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 592).
Veja comentários em Direito Processual Civil.

DIREITO PENAL
ESTUPRO
Beijo roubado em contexto de violência física pode caracterizar estupro
O agente abordou de forma violenta e sorrateira a vítima com a intenção de satisfazer sua lascívia,
o que ficou demonstrado por sua declarada intenção de "ficar" com a jovem – adolescente de 15
anos – e pela ação de impingir-lhe, à força, um beijo, após ela ser derrubada ao solo e mantida
subjugada pelo agressor, que a imobilizou pressionando o joelho sobre seu abdômen.
Tal conduta configura o delito do art. 213, § 1º do CP.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.611.910-MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João agarrou Maria, adolescente de 15 anos, pelas costas, imobilizou-a, tapou a sua boca e jogou-a no chão.
Com ela deitada no solo, o agente colocou um joelho sobre seu abdômen e fazendo uso de força física
tirou a blusa de lã que a moça trajava.
A adolescente implorou que ele não lhe fizesse mal, tendo João respondido que somente queria "ficar"
com ela. Em seguida, ele deu um beijo na vítima, conseguindo inserir a língua dentro da sua boca.
A adolescente se debatia, gritava e empurrava João, mas não conseguia dele se livrar. Foi quando passou
pelo local uma moto, fato que assustou o agente, que soltou a garota. Aproveitando-se do descuido de seu
algoz, ela fugiu do local em carreira.
Algum tempo depois, João foi preso.
A defesa alegou que o ato não passou de um "beijo roubado" e da tentativa do rapaz de "ficar" com a moça.
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Qual foi o delito praticado por João?
Estupro circunstanciado (art. 213, § 1º do CP):
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou
maior de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
Além do "beijo roubado" e de dizer à vítima que "só queria ficar", o agente arrancou, à força, a blusa de lã
que a adolescente vestia. Ora, outra não pode ser a intenção de alguém, ao retirar, mediante violência, as
roupas de outrem, senão a satisfação da lascívia, notadamente dentro do contexto apresentado.
Houve indiscutível violência sexual, pois o agente envolveu a vítima por trás, com uma mão laçando o
pescoço (ação de enforcamento) e a outra tapando sua boca, derrubou-a no chão e pressionou seu joelho
contra o abdômen da ofendida.
Mesmo com a resistência oferecida pela vítima, o agressor, novamente fazendo uso de força física,
agarrou-a pelos braços, retirou sua blusa e forçou o mencionado beijo de língua.
O agente só desistiu do prosseguimento da investida sexual porque notou a aproximação de uma pessoa
em uma motocicleta, soltando a vítima momentaneamente, permitindo que ela fugisse.
Deve-se ter em mente que estupro é um ato de violência (e não de sexo). Busca-se, sim, a satisfação da
lascívia por meio de conjunção carnal ou atos diversos, como na espécie, mas com intuito de subjugar,
humilhar, submeter a vítima à força do agente, consciente de sua superioridade física.
A jurisprudência do STJ vem, reiteradamente, decidindo que deve ser considerado ato libidinoso diverso
da conjunção carnal não apenas os atos invasivos (quando há introdução do membro viril nas cavidades
oral ou anal da vítima), mas também outras condutas que deixem claro o propósito lascivo do agente.

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
O fato de não ter havido indiciamento não é motivo para desclassificar o crime para o art. 340
Se, em razão da comunicação falsa de crime, houve a instauração de inquérito policial, sendo a
falsidade descoberta durante os atos investigatórios nele realizados, o delito cometido é o de
denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP.
O fato de o indivíduo apontado falsamente como autor do delito inexistente não ter sido
indiciado no curso da investigação não é motivo suficiente para desclassificar a conduta para o
crime do art. 340.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.482.925-MG, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João compareceu até o Ministério Público e prestou depoimento alegando que foi torturado por Pedro.
O Promotor de Justiça requisitou a instauração de inquérito policial para apurar o fato.
Durante a investigação, o Delegado constatou que não houve tortura e que João prestou tais declarações
por ser inimigo de Pedro.
Ao final do inquérito, a autoridade policial elaborou relatório no qual afirmou expressamente que estava
deixando de fazer o indiciamento de Pedro por ausência de crime.
Ao receber o inquérito, o Promotor de Justiça denunciou João pela prática do crime de denunciação
caluniosa, tipificado no art. 339 do CP:
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
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de que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
João afirmou que realmente comunicou um crime que não ocorreu. Alegou, contudo, que Pedro não teve
qualquer prejuízo, considerando que não foi indiciado pela autoridade policial. Desse modo, argumentou
que a sua conduta não se enquadra no art. 339, mas sim no delito do art. 340 do CP:
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que
sabe não se ter verificado:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
A tese da defesa foi aceita pelo STJ? Afinal de contas, João praticou denunciação caluniosa (art. 339) ou
comunicação falsa de crime (art. 340)?
NÃO. A tese da defesa não foi aceita. João praticou denunciação caluniosa (art. 339 do CP).
Se, em razão da comunicação falsa de crime, houve a instauração de inquérito policial, sendo a falsidade
descoberta durante os atos investigatórios nele realizados, o delito cometido é o de denunciação
caluniosa, previsto no art. 339 do CP.
O fato de o indivíduo apontado falsamente como autor do delito inexistente não ter sido indiciado no
curso da investigação não é motivo suficiente para desclassificar a conduta para o crime do art. 340.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.482.925-MG, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Denunciação caluniosa X comunicação falsa de crime
O que foi explicado acima é suficiente para entender o julgado. No entanto, penso que seja interessante
ressaltar a diferença que a doutrina estabelece entre esses dois delitos:
Denunciação caluniosa (art. 339)
Comunicação falsa de crime (art. 340)
O agente imputa a uma pessoa determinada ou O agente comunica a prática de um crime ou
determinável a prática de um crime ou contravenção mesmo sabendo que ele não existiu.
contravenção mesmo sabendo que ela é inocente. Aqui o agente não "acusa" nenhuma pessoa
(determinada ou determinável).
Nesse sentido: MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Vol. 3. São Paulo: Método, 2014, p. 847.

CRIMES NA LEI DE LICITAÇÕES
Superfaturamento de licitação envolvendo serviços não configura o crime do art. 96
Importante!!!
Cuidado com alguns livros!
A conduta de quem frauda licitação destinada a contratação de serviços não se enquadra no
art. 96 da Lei nº 8.666/93, pois esse tipo penal contempla apenas licitação que tenha por
objeto aquisição ou venda de bens e mercadorias.
Para que a punição da contratação de serviços fraudulentos fosse possível, seria necessário
que esta conduta estivesse expressamente prevista na redação do tipo, uma vez que o Direito
Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação
extensiva em prejuízo do réu.
STF. 1ª Turma. Inq 3331, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 01/12/2015.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.571.527-RS, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 16/10/2016 (Info 592).
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João participou de uma licitação para prestação de serviços de limpeza de ar condicionado.
Na proposta, ele, de forma fraudulenta, superfaturou os preços.
Em razão disso, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93:
Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços;
(...)
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
João poderá ser condenado por este delito?
NÃO.
O art. 96 pune aquele que frauda licitação para a aquisição ou venda de bens ou mercadorias. Logo, não
abrange licitações envolvendo a contratação de serviços.
Para que a punição da contratação de serviços fraudulentos fosse possível, seria necessário que esta
conduta estivesse expressamente prevista na redação do tipo, uma vez que o Direito Penal deve
obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.571.527-RS, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 16/10/2016 (Info 592).
Esta é também a posição atual do STF:
(...) Em razão do princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da CR), a conduta de quem, em tese, frauda
licitação ou contrato dela decorrente, cujo objeto é a contratação de obras e serviços, não se enquadra no
art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993, pois esse tipo penal contempla apenas licitação ou contrato que tem por
objeto aquisição ou venda de bens e mercadorias. (...)
STF. 1ª Turma. Inq 3331, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 01/12/2015.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
AÇÃO CIVIL EX DELICTO
Ilegitimidade do MP e necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública
Importante!!!
O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de
substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior
intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo
ativo da demanda, configura violação ao art. 68 do CPP.
Antes de o magistrado reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor
ação civil ex delicto, é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência
da demanda e, sendo o caso, assumir o polo ativo da ação.
STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).
Efeitos da sentença
A sentença penal condenatória, depois de transitada em julgado, produz diversos efeitos.
Um dos efeitos é que a condenação gera a obrigação do réu de reparar o dano causado:
Informativo 592-STJ (19/10 a 08/11/2016) – Márcio André Lopes Cavalcante | 37

Código Penal
Art. 91. São efeitos da condenação:
I — tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
A sentença condenatória, inclusive, constitui-se em título executivo judicial:
Código de Processo Civil
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos
neste Título:
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
Assim, a vítima (ou seus sucessores), de posse da sentença que condenou o réu, após o seu trânsito em
julgado, dispõe de um título que poderá ser executado no juízo cível para cobrar o ressarcimento pelos
prejuízos sofridos em decorrência do crime. Veja o que diz o CPP:
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível,
para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo
valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a
apuração do dano efetivamente sofrido.
Ação de execução ex delicto (art. 63 do CPP)
Depois que transitar em julgado, poderá ser proposta, no juízo cível, a execução da sentença penal
condenatória, na qual o pedido será para que o condenado seja obrigado a reparar os danos causados à
vítima (art. 63 do CPP). Isso é chamado de ação de execução ex delicto.
Ação civil ex delicto (art. 64 do CPP)
Mesmo que a sentença penal ainda não tenha transitado em julgado, a vítima, seu representante legal ou
herdeiros já poderão buscar a reparação dos danos no juízo cível. O CPP confere essa possibilidade:
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser
proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.
Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o
julgamento definitivo daquela.
Essa demanda é conhecida na doutrina como ação civil ex delicto.
Obs: tecnicamente, existe diferença entre a ação de execução (art. 63) e a ação civil ex delicto (art. 64). No
entanto, você poderá encontrar alguns autores ou julgados chamando ambas as demandas de ação civil ex
delicto.
Quem são os legitimados?
Poderão propor a ação de execução ex delicto ou a ação civil ex delicto:
a) a vítima (ofendido);
b) o seu representante legal; ou
c) seus herdeiros (caso a vítima tenha morrido).
O Ministério Público poderá ajuizar a ação de execução ou a ação civil ex delicto em favor da vítima?
O texto do CPP diz que sim:
Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da
sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo
Ministério Público.
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O STF, contudo, entendeu que, a partir da Constituição Federal de 1988, esta legitimidade não mais pertence
ao Ministério Público (e sim à Defensoria Pública). Isso porque o constituinte conferiu à Defensoria (e não ao
MP) a competência para promover a assistência jurídica dos necessitados (art. 134 da CF/88).
Havia, no entanto, um problema de ordem prática: quando o STF proferiu esta decisão, a Defensoria
Pública ainda não estava totalmente instalada nas diversas cidades do país (como ainda hoje, infelizmente,
não está). Logo, seria prejudicial às vítimas se o STF simplesmente proibisse o MP de propor a ação civil ex
delicto já que, na maioria dos lugares não havia Defensoria e o ofendido ficaria desassistido.
Por conta disso, o STF adotou a seguinte solução: ele declarou que o art. 68 do CPP estava em processo de
inconstitucionalidade progressiva e que deveria continuar válido até que a Defensoria Pública estivesse
totalmente instalada. Assim, nos locais onde há Defensoria Pública, o MP não pode ajuizar as ações de que
trata o art. 68. Por outro lado, onde não existir a Defensoria, o Parquet continua tendo, ainda, legitimidade.
Veja a ementa do julgado:
LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CARTA DA REPÚBLICA DE 1988.
A teor do disposto no artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública, instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, a orientação e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do
artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do Ministério Público, no campo dos interesses sociais e
individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da Constituição Federal).
INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA
TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Ao Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre viabilizar o respectivo exercício.
Enquanto não criada por lei, organizada - e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na unidade da
Federação - a Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o
Ministério Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. (...)
STF. Plenário. RE 135328, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/06/1994.
Em suma, o Ministério Público somente tem legitimidade para propor ação civil (ou execução) ex delicto
em favor de pessoas pobres nas hipóteses em que a Defensoria Pública não estiver organizada no
respectivo Ente da Federação.
Feitas estas considerações, imagine a seguinte situação hipotética:
"CR" praticou estupro de vulnerável contra "JL", uma adolescente moradora de rua.
O Promotor de Justiça, na qualidade de substituto processual de "JL", ajuizou ação civil ex delicto contra
"CR" objetivando a reparação pelos danos morais e materiais sofridos pela vítima, inclusive com o
pagamento de pensão mensal.
O réu, invocando a decisão do STF acima explicada, suscitou a ilegitimidade ativa do Ministério Público,
alegando que já existe Defensoria Pública instalada no Estado, razão pela qual o Parquet não mais poderia
propor a ação.
O juiz acolheu a alegação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Agiu corretamente o juiz?
NÃO.
É certo que o Ministério Público não detém legitimidade ativa para a propositura de ação civil ex delicto
quando houver Defensoria Pública em funcionamento, em razão da aplicação da chamada
inconstitucionalidade progressiva do art. 68 do CPP. No entanto, essa situação (existência da Defensoria
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Pública) não acarreta, de pronto, a simples extinção do processo sem julgamento do mérito. Antes é
necessário que o juiz determine a intimação da Defensoria para que tome ciência do feito e, a partir de
então, assuma a defesa da parte hipossuficiente ou, se for o caso, informe da ausência de interesse na
continuação da demanda.
A extinção do feito antes da intimação da Defensoria pode ocasionar prejuízo irreparável à parte
necessitada, que, até então, recebia assistência do Ministério Público.
Assim, antes de o magistrado reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil ex
delicto, é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência da demanda e, sendo o caso,
assumir o polo ativo da ação. Se esta providência não for adotada, haverá violação do art. 68 do CPP.
O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto
processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação da
Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda,
configura violação ao art. 68 do CPP.
STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

DIREITO TRIBUTÁRIO
PERDIMENTO
Mesmo tendo sido pagos os tributos, poderá ser decretado o perdimento
caso não tenha sido cumprida a legislação alfandegária
A pena de perdimento não constitui sanção cujo fato gerador tenha por base a inadimplência
de tributo. Portanto, o fato de a empresa ter pago todos os tributos relacionados com a
importação da mercadoria não a exime de observar a legislação alfandegária.
Em outras palavras, a quitação do tributo devido não significa que a importadora tenha direito
de descumprir as normas que disciplinam o direito alfandegário.
Mesmo tendo pago todos os tributos, poderá ser decretado o perdimento das mercadorias caso
não tenha sido cumprida a legislação alfandegária.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.385.366-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/9/2016 (Info 592).
Imagine a seguinte situação adaptada:
A empresa "XX" importou da China determinadas mercadorias, tendo pago todos os tributos devidos.
Ocorre que, mesmo assim, no momento do desembaraço aduaneiro, as mercadorias foram apreendidas.
Isso porque constatou-se que o único local onde consta que o produto é oriundo da China é a etiqueta da
mercadoria que, no entanto, possui tamanho muito reduzido e é facilmente removível.
Logo, as etiquetas acabam sendo destruídas após a abertura das caixas em que os produtos se encontram
armazenados, e, mais importante, impedem a correta identificação da origem do produto, com indução do
consumidor a erro.
Diante disso, foi decretado o perdimento das mercadorias importadas, nos termos do art. 105, VIII, do
Decreto-Lei 37/1966:
Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
VIII - estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou dificulte
sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento tributário ou
cambial.
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A empresa impetrou mandado de segurança questionando o perdimento, sob a alegação de que este é
indevido, já que todos os tributos foram pagos.
O argumento invocado pela empresa foi aceito?
NÃO.
A pena de perdimento não constitui sanção cujo fato gerador tenha por base a inadimplência de tributo.
Portanto, o fato de a empresa ter pago todos os tributos relacionados com a importação da mercadoria
não a exime de observar a legislação alfandegária.
Em outras palavras, a quitação do tributo devido não significa que a importadora tenha direito de
descumprir as normas que disciplinam o direito alfandegário.
Mesmo tendo pago todos os tributos, poderá ser decretado o perdimento das mercadorias caso não
tenha sido cumprida a legislação alfandegária.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.385.366-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/9/2016 (Info 592).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE
Termo inicial do pagamento
Importante!!!

REGRA:




Dependente levou menos
de 90 dias para requerer: o
termo inicial será a data do
ÓBITO.
Dependente levou mais de
90 dias para requerer: o
termo inicial será a data do
REQUERIMENTO.

Termo inicial da pensão por morte
EXCEÇÃO:
Se o dependente for MENOR,
INCAPAZ ou AUSENTE, a
pensão por morte será devida
desde a data do óbito, ainda
que ela tenha sido requerida
após 90 dias da data do óbito.

EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO
(volta para a regra):
Ainda que o dependente seja
menor, a pensão por morte
terá como termo inicial a data
do
requerimento
administrativo - e não a do
óbito - na hipótese em que o
benefício foi pedido mais que
90 dias após o óbito, se a
pensão já estava sendo paga
integralmente
a
outro
dependente
previamente
habilitado.

Não há direito à percepção de pensão por morte em período anterior à habilitação tardia da
dependente incapaz, no caso de seu pai já receber a integralidade do benefício desde o óbito
da instituidora.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.479.948-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/9/2016 (Info 592).
Em que consiste a pensão por morte?
Pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes do segurado em virtude
do falecimento deste. Em suma, quando o segurado morre, seus dependentes passam a ter direito de
receber uma pensão mensal.
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Independe de carência
Uma das principais características da pensão por morte é que se trata de um benefício que não depende
de carência para ser concedido (art. 26, I, da Lei nº 8.213/91). Exemplos de outros benefícios
previdenciários que também prescindem de carência: auxílio-reclusão, auxílio-acidente e salário-família.
Valor da pensão por morte
A pensão por morte será paga no mesmo valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que
teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (100% do salário de
benefício) (AMADO, Frederico. Direito Previdenciário Sistematizado. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 565).
Qual é o termo inicial da pensão por morte?
 Se após a morte o dependente demorou menos que 90 dias para requerer o benefício: a pensão por
morte será paga a contar da data do óbito do segurado. Assim, o INSS deverá pagar aos dependentes
as parcelas atrasadas retroagindo ao dia em que o segurado morreu.
 Se após a morte o dependente demorou mais que 90 dias para requerer o benefício: a pensão por
morte será paga a contar da data do requerimento administrativo.
Termo inicial da pensão por morte:
 Menos de 90 dias para requerer: data do ÓBITO.
 Mais de 90 dias para requerer: data do REQUERIMENTO.
Exceção a essa regra:
Se o dependente for MENOR, INCAPAZ ou AUSENTE, a pensão por morte será devida desde a data do
óbito, ainda que ela tenha sido requerida após 90 dias da data do óbito.
O que significa "menor"?
O STJ decidiu que, para fins do termo inicial da pensão por morte, a expressão "menor" significa o menor
de 18 anos. Assim, a pensão por morte será devida ao dependente menor de 18 anos desde a data do
óbito, ainda que tenha requerido o benefício passados mais de 90 dias do falecimento. Dessa forma, a
menoridade não acaba com 16 anos, de sorte que, mesmo fazendo o pedido após o 16º aniversário, as
parcelas atrasadas irão retroagir à data do óbito.
CASO CONCRETO JULGADO PELO STJ:
O que foi explicado acima é a regra e a exceção. Vejamos agora um caso concreto em que houve uma
peculiaridade no qual o STJ afastou a exceção. Confira:
Maria era segurada do RGPS e faleceu em 10/11/2015, deixando dois dependentes para fins previdenciários
(art. 16 da Lei nº 8.213/91): seu marido (João) e um filho de 12 anos (Lucas).
No dia 25/11/2015, João foi até o INSS e requereu administrativamente a pensão por morte, pedido que
foi deferido em 30/12/2015.
Diante disso, indaga-se: a pensão por morte será paga a João desde a data do óbito (10/11/2015), do
requerimento administrativo (25/11/2015) ou do deferimento administrativo (30/12/2015)?
Como, após a morte da segurada, o dependente demorou menos que 90 dias para requerer o benefício, a
pensão por morte será paga a contar da data do óbito (no caso, 10/11/2015). Assim, o INSS deverá pagar a
João as parcelas atrasadas, retroagindo ao dia em que a segurada morreu.
Voltando ao nosso caso:
João ficou recebendo, mensalmente, a pensão por morte. Estava tudo bem, sem problema algum. Ocorre
que em 10/11/2016, Lucas, depois de ter sido orientado por um advogado, descobriu que também tinha
direito a parte da pensão por morte. Diante disso, no mesmo dia, ele ingressou com pedido administrativo
no INSS requerendo a sua inclusão como dependente e o pagamento da pensão.
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Como Lucas é menor de 18 anos, ele pediu para receber a pensão de forma retroativa à data do óbito de
sua mãe (10/11/2015). Em outras palavras, ele pediu para receber retroativamente as parcelas atrasadas
referentes a esse 1 ano.
Não há dúvida de que Lucas tem direito à pensão por morte. A pergunta que surge, no entanto, é a
seguinte: o seu pedido para receber as parcelas atrasadas deverá ser aceito? A pensão por morte será
paga a Lucas desde a data do óbito (10/11/2015) ou desde a data do requerimento administrativo
(10/11/2016)?
Desde a data do requerimento administrativo (10/11/2016).
No que tange ao termo inicial da pensão por morte, vimos acima que existe uma regra e uma exceção:
REGRA:
 Dependente levou menos de 90 dias para requerer: o termo inicial será a data do ÓBITO.
 Dependente levou mais de 90 dias para requerer: o termo inicial será a data do REQUERIMENTO.
EXCEÇÃO:
Se o dependente for MENOR, INCAPAZ ou AUSENTE, a pensão por morte será devida desde a data do
óbito, ainda que ela tenha sido requerida após 90 dias da data do óbito.
Como Lucas é menor, ele se enquadraria na exceção. Ocorre que o STJ construiu uma nova peculiaridade não
prevista na lei. A Corte afirmou o seguinte: ainda que o beneficiário seja "pensionista menor" (como era o
caso de Lucas), a pensão por morte terá como termo inicial a data do requerimento administrativo - e não a
do óbito - na hipótese em que, postulado após mais que 90 dias do óbito do segurado, o benefício já vinha
sendo pago integralmente a outro dependente previamente habilitado (em nosso exemplo, João).
Termo inicial da pensão por morte
REGRA:




Dependente levou menos de
90 dias para requerer: o
termo inicial será a data do
ÓBITO.
Dependente levou mais de
90 dias para requerer: o
termo inicial será a data do
REQUERIMENTO.

EXCEÇÃO:
Se o dependente for MENOR,
INCAPAZ ou AUSENTE, a pensão
por morte será devida desde a
data do óbito, ainda que ela
tenha sido requerida após 90
dias da data do óbito.

EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO
(volta para a regra):
Ainda que o dependente seja
menor, a pensão por morte terá
como termo inicial a data do
requerimento administrativo - e
não a do óbito - na hipótese em
que o benefício foi pedido mais
que 90 dias após o óbito, se a
pensão já estava sendo paga
integralmente
a
outro
dependente
previamente
habilitado.

Qual é o fundamento para essa decisão do STJ?
Quando existe mais que um dependente, o valor da pensão é dividido entre eles. Ex: se a pensão deixada
pelo segurado era de R$ 1 mil e havia dois dependentes, cada um receberá R$ 500.
Ocorre que se o INSS conhecia apenas um dependente (no caso, João), ele pagou integralmente o valor
para ele (R$ 1 mil) durante todos esses 12 meses.
Ao surgir o outro dependente (Lucas), o valor da pensão paga pelo INSS começará a ser dividido. Porém, se
o INSS fosse obrigado a pagar retroativamente a pensão para Lucas, ele estaria pagando mais do que
deveria porque já pagou a pensão "cheia" (integral) para João nesse período.
Assim, o STJ decidiu que se a pensão por morte fosse paga retroativamente, haveria inevitável prejuízo à
autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão.
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Aplica-se aqui o art. 76 da Lei nº 8.213/91:
Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível
dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de
dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) O Poder Judiciário pode condenar universidade pública a adequar seus prédios às normas de
acessibilidade a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência. ( )
2) No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem
se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. ( )
3) Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de
incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente, fixada pela
Constituição ou pela lei. ( )
4) (DPE-RN 2015 CESPE) De acordo com entendimento do STF, não é cabível à administração pública
invocar o argumento da reserva do possível frente à imposição de obrigação de fazer consistente na
promoção de medidas em estabelecimentos prisionais para assegurar aos detentos o respeito à sua
integridade física e moral. ( )
5) Não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração do servidor
público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de greve. ( )
6) Caracteriza abuso de direito ou ação passível de gerar responsabilidade civil pelos danos causados a
impetração do habeas corpus por terceiro com o fim de impedir a interrupção, deferida judicialmente,
de gestação de feto portador de síndrome incompatível com a vida extrauterina. ( )
7) A cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade pela desocupação de imóvel que lhe
é alienado pela Caixa Econômica Federal é abusiva. ( )
8) (Juiz TRF3 2016) Segundo entendimento consolidado pelo STJ admite-se a possibilidade de ajuizamento
de ação de prestação de contas relativa a contrato de conta-corrente bancária, contrato de
financiamento e contrato de mútuo. ( )
9) É possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas. ( )
10) A proibição prevista no art. 1.301, caput, do Código Civil – de não construir janelas a menos de 1,5m do
terreno vizinho – possui caráter objetivo e traduz verdadeira presunção de devassamento. ( )
11) Ocorrido o falecimento do autor da ação de investigação de paternidade cumulada com nulidade da
partilha antes da prolação da sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o herdeiro
testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse para prosseguir com o feito,
notadamente, pela repercussão patrimonial advinda do potencial reconhecimento do vínculo biológico
do testador. ( )
12) Não se aplica o CDC na ação proposta por condomínio de adquirentes de edifício em construção
mesmo nas hipóteses em que este atua na defesa dos interesses dos condôminos frente a construtora
ou incorporadora. ( )
13) (Promotor MP/AM 2015) No Código de Defesa do Consumidor há vedação à utilização da denunciação
da lide e do chamamento ao processo, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na
responsabilidade objetiva. ( )
14) (PGM Curitiba 2015) É permitida a denunciação da lide nas ações que versem sobre a responsabilidade
do comerciante pelo fato do produto. ( )
15) (Juiz TRF1 2015) Conforme jurisprudência dominante do STJ, a qualificação da relação como sendo de
consumo não afasta a possibilidade de denunciação da lide. ( )
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16) Não pode o denunciado à lide invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação (art. 88
do CDC) para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante. ( )
17) O art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que veda a condenação em honorários advocatícios "no processo
mandamental", afasta a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. ( )
18) (AGU 2015 CESPE) Segundo a jurisprudência do STJ, o agravo interno é o recurso adequado para
impugnar decisão de presidente ou de vice-presidente de tribunal regional federal que, de forma
equivocada, negue seguimento a recurso especial que esteja sobrestado na origem, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido coincide com precedente do STJ firmado no julgamento de recurso especial
repetitivo. ( )
19) É vedado ao relator limitar-se a reproduzir a decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno. ( )
20) Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador. ( )
21) (Juiz TJAC 2012 CESPE) O agente que dá causa à instauração de investigação policial contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente, comete o crime de comunicação falsa de crime. ( )
22) Se em razão da comunicação falsa de crime houve a instauração de inquérito policial, sendo a falsidade
descoberta durante os atos investigatórios nele realizados, o delito cometido é o denunciação
caluniosa. ( )
23) (Juiz TJRS 2016 FAUGRS) No âmbito da administração pública, comete crime de denunciação caluniosa
o agente que provoca a instauração de investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe fato
de que o sabe inocente. ( )
24) (Juiz Federal TRF2 2013) Praticará o crime de denunciação caluniosa quem der causa à instauração de
investigação policial contra alguém, imputandolhe contravenção penal de que o sabe inocente. ( )
25) (Promotor MPDFT 2015) Para a caracterização do delito de comunicação falsa de crime ou contravenção,
exige-se a instauração formal de procedimento de investigação do fato comunicado. ( )
26) A conduta de quem frauda licitação destinada a contratação de serviços não se enquadra no art. 96 da
Lei nº 8.666/93, pois esse tipo penal contempla apenas licitação que tenha por objeto aquisição ou
venda de bens e mercadorias. ( )
27) (DPU 2010 CESPE) Segundo o art. 68 do CPP, quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a
execução da sentença condenatória ou a ação civil será promovida, a seu requerimento, pelo MP. A
jurisprudência já se assentou no sentido de que, apesar de a CF ter afastado das atribuições do MP a
defesa dos hipossuficientes, pois a incumbiu às defensorias públicas, há apenas inconstitucionalidade
progressiva do art. 68 do CPP, enquanto não criada e organizada a defensoria no respectivo estado.
Assim, o MP detém legitimidade para promover, como substituto processual de necessitados, a ação civil
por danos resultantes de crime nos estados em que ainda não tiver sido instalada Defensoria Pública. ( )
28) Antes de o magistrado reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil ex
delicto é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência da demanda e, sendo
o caso, assumir o polo ativo da ação. ( )
29) A pena de perdimento não constitui sanção cujo fato gerador tenha por base a inadimplência de
tributo. Portanto, o fato de a empresa ter pago todos os tributos relacionados com a importação da
mercadoria não a exime de observar a legislação alfandegária. ( )
30) Não há direito à percepção de pensão por morte em período anterior à habilitação tardia da
dependente incapaz, no caso de seu pai já receber a integralidade do benefício desde o óbito da
instituidora. ( )
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