Márcio André Lopes Cavalcante

ÍNDICE
DIREITO ADMINISTRATIVO
ATOS ADMINISTRATIVOS
 Portaria interministerial produzida, em conjunto, por dois Ministérios não pode ser revogada por portaria
posterior editada por apenas uma das Pastas.
DIREITO CIVIL
DIREITO AUTORAL
 Transmissão de músicas por streaming exige pagamento de direitos autorais ao ECAD.
CASAMENTO
 Justiça brasileira poderá, em processo de divórcio, dispor sobre a partilha de bem situado no exterior.
DIREITO DO CONSUMIDOR
CONTRATOS BANCÁRIOS
 A instituição pode cobrar tarifa bancária pela liquidação antecipada do saldo devedor?
PLANO DE SAÚDE
 Trabalhador aposentado que é contratado por empresa e posteriormente demitido tem direito de manter o plano
de saúde, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98.
BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES
 Responsabilidade por notificação do consumidor no endereço errado.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
 Advogado deve receber seus honorários calculados sobre o total do precatório, antes de ser realizada eventual
compensação de crédito.
DIREITO PENAL
CRIMES AMBIENTAIS
 O crime do art. 64 da Lei 9.605/98 absorve o delito do art. 48.
ESTATUTO DO DESARMEMANTO
 Delegado de Polícia que mantém arma em sua casa sem registro no órgão competente pratica crime de posse
irregular de arma de fogo.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
 Estelionato praticado por falso tribunal internacional de conciliação é julgado pela Justiça Estadual.

Informativo 597-STJ (15/03/2017) – Márcio André Lopes Cavalcante | 1

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
 Se a defesa ainda não foi intimada do acórdão condenatório não é possível se iniciar a execução provisória da pena.
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 A decisão que indefere o pedido do condenado para ser dispensado do uso da tornozeleira eletrônica deverá
apontar a necessidade da medida no caso concreto.
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 Mesmo que o contratante tenha se tornado inadimplente, a empresa prestadora do serviço de comunicação não
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DIREITO ADMINISTRATIVO
ATOS ADMINISTRATIVOS
Portaria interministerial produzida, em conjunto, por dois Ministérios não pode ser revogada
por portaria posterior editada por apenas uma das Pastas
A portaria interministerial editada pelos Ministérios da Educação e do Planejamento demanda
a manifestação das duas Pastas para a sua revogação.
Ex: o art. 7º do Decreto 6.253/2007 determinou que os Ministérios da Educação e da Fazenda
deveriam editar um ato conjunto definindo os valores, por aluno, para fins de aplicação dos
recursos do FUNDEB. Atendendo a este comando, em março de 2009, os Ministros da Educação
e da Fazenda editaram a Portaria interministerial 221/2009 estipulando tais valores. Ocorre
que alguns meses depois, o Ministro da Educação editou, sozinho, ou seja, sem o Ministro da
Fazenda, a Portaria 788/2009 revogando a Portaria interministerial 221/2009 e definindo
novos valores por aluno para recebimento dos recursos do FUNDEB. O STJ concluiu que esta
segunda portaria não teve o condão de revogar a primeira. A regulamentação do valor por
aluno do FUNDEB exige um ato administrativo complexo que, para a sua formação, impõe a
manifestação de dois ou mais órgãos para dar existência ao ato (no caso, portaria
interministerial). Por simetria, somente seria possível a revogação do ato administrativo
anterior por autoridade/órgão competente para produzi-lo. Em suma, o primeiro ato somente
poderia ser revogado por outra portaria interministerial das duas Pastas.
STJ. 1ª Seção. MS 14.731/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/12/2016 (Info 597).
Decreto exige portaria interministerial
O Decreto Presidencial nº 6.253/2007 regulamentou a Lei do FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).
O art. 7º deste Decreto determinou que os Ministérios da Educação e da Fazenda deveriam editar um ato
conjunto definindo o valor que seria aplicado por aluno.
Portaria interministerial 221/2009
Em março de 2009, os Ministros da Educação e da Fazenda editaram a Portaria interministerial 221/2009
estipulando os valores por aluno para aplicação dos recursos do FUNDEB.
Portaria 788/2009
Ocorre que alguns meses depois, em outubro de 2009, o Ministro da Educação editou sozinho ou seja, sem
o Ministro da Fazenda, a Portaria 788/2009 revogando a Portaria interministerial 221/2009 e definindo
novos valores por aluno para recebimento dos recursos do FUNDEB.
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Alguns Municípios que foram prejudicados com essa mudança questionaram judicialmente a Portaria
788/2009, afirmando que ela não poderia ter revogado a Portaria interministerial 221/2009. A tese dos
Municípios foi acolhida pelo STJ?
SIM.
A portaria interministerial editada pelos Ministérios da Educação e do Planejamento demanda a
manifestação das duas Pastas para a sua revogação.
STJ. 1ª Seção. MS 14.731/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/12/2016 (Info 597).
Ato complexo
Como vimos acima, o art. 7º do Decreto nº 6.253/2007 determinou que o ato que regulamentasse o valor
do FUNDEB por aluno deveria ser conjunto, ou seja, de autoria tanto do Ministério da Educação como da
Fazenda. Por essa razão, foi editada a Portaria Interministerial 221/2009.
Dessa forma, pode-se dizer que a regulamentação do valor por aluno do FUNDEB exige um ato
administrativo complexo que, para a sua formação, exige a manifestação de dois ou mais órgãos para dar
existência ao ato.
Se a regulamentação ocorrer com a manifestação de apenas um dos órgãos (apenas o MEC), este ato é
inválido por deficiência de formação ou, em outras palavras, por não se caracterizar como um ato
completo/terminado.
Simetria
Por simetria, apenas se admite a revogação do ato administrativo por autoridade/órgão competente para
produzi-lo.
A Portaria interministerial 221/2009 foi editada, em conjunto, pelos Ministérios da Educação e da Fazenda.
Logo, por regra de simetria, a revogação deste ato somente poderia ser feita por meio de nova portaria
interministerial produzida por ambas as Pastas. Ausente uma delas, não se considera completa a
desconstituição.
O MEC, sozinho, não tem legitimidade para revogar o ato administrativo complexo que foi produzido por
ele em conjunto com o Ministério da Fazenda.
O Decreto exige a edição conjunta da Portaria. Por lógica reversa, a revogação também depende da
vontade manifestada pelas duas Pastas.

DIREITO CIVIL
DIREITO AUTORAL
Transmissão de músicas por streaming exige pagamento de direitos autorais ao ECAD
Importante!!!
A transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da
tecnologia streaming (webcasting e simulcasting) demanda autorização prévia e expressa pelo
titular dos direitos de autor e caracteriza fato gerador de cobrança pelo ECAD relativa à
exploração econômica desses direitos.
STJ. 2ª Seção. REsp 1559264/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/02/2017 (Info 597).
Streaming
Streaming é o nome da tecnologia por meio da qual são transmitidos dados e informações utilizando a
internet, de modo contínuo. Esse mecanismo caracteriza-se pelo envio de dados por meio de pacotes, sem
que o usuário realize download dos arquivos a serem executados.
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A tecnologia de streaming permite a transferência de áudio ou vídeo em tempo real sem que o usuário
conserve uma cópia do arquivo digital em seu computador.
No streaming de música, por exemplo, não se usa a memória física do computador (HD), mas sim a
conexão à internet para transmissão dos dados necessários à execução do fonograma. Assim, quando você
faz uma assinatura e ouve uma música no Spotify, não significa que tenha comprado aquele “arquivo”
musical. Você apenas adquiriu o direito de execução daquela música em seu dispositivo móvel.
Exemplos conhecidos de tecnologia streaming: Netflix (vídeos) e Spotify (músicas).
Obs: atualmente, algumas empresas, como a Netflix, tem desenvolvido ferramentas para que nem mesmo
seja necessário acesso à internet para exibir filmes e séries. No entanto, o conceito tradicional de
streaming é o que foi explicado acima.
Espécies de streaming
O streaming é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as quais estão o:
Simulcasting
Webcasting
Ocorre quando o programa é gerado por algum Ocorre quando o conteúdo é disponibilizado
meio de comunicação (rádio ou TV) e há apenas pela web.
transmissão simultânea de seu conteúdo por meio O grande exemplo de webcasting são as rádios
da internet. Daí a origem do nome (simul) que pela internet, também chamadas de “web rádios”
vem de “simultaneous” (simultâneo).
ou “rádios on line”. São rádios que funcionam
Ex: o programa Pânico, da rádio Jovem Pan é apenas na internet. A pessoa entra no site ou
transmitido ao vivo, simultaneamente, por meio baixa um aplicativo e ouve as músicas e programas
da internet, inclusive com vídeo. Ocorre aqui um veiculados por esta “rádio”. Tecnicamente, não
streaming do tipo simulcasting.
são rádios. Isso porque elas não transmitem a sua
Ex2: rádio MIX, que transmite sua programação ao programação por meio de ondas eletromagnéticas
vivo pela internet. Na verdade, atualmente a AM ou FM, mas sim por meio da internet. Além
maioria das rádios também possui sua versão web. disso, as emissoras de rádio são fruto de uma
concessão do poder público (art. 223 da CF/88). Já
essas “web rádios” podem ser criadas livremente
sem autorização governamental. Exemplos de
“rádios on line”: Coca-Cola FM, Vagalume FM, OI
FM etc. Apesar de muitas web rádios utilizarem as
siglas FM em sua denominação, isso é apenas por
questão de marketing porque, na verdade, elas
não utilizam ondas eletromagnéticas FM.
A atuação do usuário é passiva, usufruindo das O webcasting pode ser interativo ou não
obras transmitidas conforme a programação interativo.
predefinida pelo provedor do serviço.
O Spotify é um serviço de webcasting interativo
Diz-se que se trata de um streaming não porque o usuário pode escolher as músicas que
interativo, que é aquele no qual a recepção de irão tocar.
conteúdos pelo usuário se dá em tempo real, não A Coca-Cola FM, por sua vez, é um webcasting não
havendo possibilidade de interferência do usuário interativo porque o usuário não tem poder de
no conteúdo, na ordem ou no tempo da interferir na programação.
transmissão.
Não confunda:
 Se a rádio só existir na web: trata-se de webcasting. Ex: Coca-Cola FM
 Se a rádio existir enquanto emissora (concessão) e também transmitir sua programação na web:
teremos aqui uma simulcasting. Ex: Rádio Mix.
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A transmissão de músicas pelas emissoras de rádio (Jovem Pan, Mix etc.) está sujeita ao pagamento de
direitos autorais ao ECAD?
SIM. A Lei nº 9.610/98 prevê expressamente:
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer
modalidades, tais como:
(...)
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:
(...)
d) radiodifusão sonora ou televisiva;
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais,
composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.
Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e
literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim
por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e
distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§
1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.
A transmissão de músicas por meio da internet por streaming está sujeita ao pagamento de direitos
autorais ao ECAD?
SIM.
Mas a transmissão pela internet não se enquadra no conceito de radiodifusão sonora...
É verdade. No entanto, segundo o STJ, ela se enquadra em outros incisos do art. 29, em especial na
cláusula geral do inciso X:
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer
modalidades, tais como:
(...)
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou
qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em
um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso
às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:
(...)
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação
similares que venham a ser adotados;
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas
de arquivamento do gênero;
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.
Assim, a tecnologia streaming é considerada como modalidade de exploração econômica das obras
musicais a demandar autorização prévia e expressa pelos titulares de direito.
A exploração por meio da internet distingue-se das outras formas de uso de obras musicais e fonogramas
(ex: rádio e TV) tão somente pelo modo de transmissão. No entanto, trata-se, na realidade, da utilização
das obras musicais, o que implica na obrigatoriedade do pagamento dos direitos autorais.
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O uso de obras musicais por meio da tecnologia streaming é considerado como “execução pública”,
conforme previsto no art. 99 da Lei nº 9.610/98?
SIM. Veja o que diz o § 2º do art. 68 da Lei nº 9.610/98:
Art. 68. (...)
§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a
participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em
locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por
qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.
A internet é considerada um local de frequência coletiva.
Assim, a transmissão digital via streaming é uma forma de execução pública porque por meio dela as obras
musicais ficam à disposição de um número indeterminado de pessoas.
Importante destacar que é irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no ambiente de
execução musical para a configuração de um local como de frequência coletiva. Relevante, assim, é a
colocação das obras ao alcance de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a
qualquer momento, acessar o acervo ali disponibilizado. Logo, o que caracteriza a execução pública de
obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si considerada, tendo
em vista o potencial alcance de número indeterminado de pessoas.
Vale ressaltar que a autorização de cobrança de direitos autorais pelo ECAD nas transmissões via
streaming não se dá em decorrência do ato praticado pelo indivíduo que acessa o site, mas sim pelo ato
do provedor que o mantém, disponibilizando a todos, ou seja, ao público em geral, o acesso ao conteúdo.
Quando uma emissora de rádio ou TV realiza streaming, na modalidade simulcasting, ela pagou os
direitos autorais para executar as músicas em sua programação normal da rádio/TV. Ela terá que pagar
também, outra vez, pelo fato de estar executando as músicas na internet? Ex: a Jovem Pan, que
reproduz toda a sua programação na internet, terá que pagar “duas vezes” pela utilização dos direitos
autorais: uma pela rádio e outra pela internet?
SIM. Segundo o art. 31 da Lei nº 9.610/98, para cada utilização da obra literária, artística, científica ou de
fonograma, é necessária uma nova autorização a ser concedida pelos titulares dos direitos:
Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas
são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não
se estende a quaisquer das demais.
Assim, qualquer nova forma de utilização de obras intelectuais enseja novo licenciamento e,
consequentemente, novo pagamento de direitos autorais.
O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral está
relacionado à modalidade de utilização e não ao conteúdo em si considerado.
Dessa forma, no caso do simulcasting, a despeito de o conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de
transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando exigível novo consentimento para
utilização.
Dessa feita, a transmissão mediante simulcasting constitui meio autônomo de utilização de obras
intelectuais, exigindo nova autorização do titular de direitos autorais pelo seu uso e novo pagamento de
direitos autorais ao ECAD.
Vale ressaltar que a transmissão via simulcasting é capaz de aumentar o número de ouvintes em potencial
e gerar publicidade diversa da veiculada pela rádio, aspectos que reforçam a sua natureza autônoma de
modalidade de utilização de obra intelectual.
Resumindo:
A transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da
tecnologia streaming (webcasting e simulcasting) demanda autorização prévia e expressa pelo titular
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dos direitos de autor e caracteriza fato gerador de cobrança pelo ECAD relativa à exploração econômica
desses direitos.
STJ. 2ª Seção. REsp 1559264/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/02/2017 (Info 597).

CASAMENTO
Justiça brasileira poderá, em processo de divórcio, dispor sobre a partilha de bem situado no exterior
É possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se disponha sobre
direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida,
ainda que a decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida
partilha.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.552.913-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/11/2016 (Info 597).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria são casados e desejam se divorciar.
O único bem que possuem a partilhar são 200 mil dólares depositados em uma conta bancária conjunta de
um banco em Miami (EUA), onde moraram durante 5 anos antes de retornarem ao Brasil.
Maria ajuizou ação de divórcio na vara de família do Rio de Janeiro (RJ) pedindo a dissolução da sociedade
conjugal e 50% do valor depositado.
João alegou que a Justiça brasileira seria incompetente para processar o inventário e a partilha do dinheiro
depositado em conta de banco situado em outro país. Segundo afirmou, a Justiça brasileira somente seria
competente se a conta bancária estivesse no Brasil. Invocou como fundamento jurídico o art. 23 do CPC/2015:
Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:
(...)
III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no
Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.
Além disso, João alegou que a Justiça brasileira não tem soberania para determinar ordens sobre bens
localizados no estrangeiro.
O pedido de Maria poderá ser conhecido? A Justiça brasileira poderá dispor sobre esse dinheiro mesmo
ele estando em outro país? A Justiça brasileira é competente para o caso?
SIM.
É possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se disponha sobre direitos
patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a
decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.552.913-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/11/2016 (Info 597).
O art. 23, III, do CPC afirma que a Justiça brasileira é competente (com exclusão de qualquer outra) para
fazer a partilha de bens situados no Brasil. O que esse dispositivo está querendo dizer é que a Justiça de
outro país não pode dispor sobre esse tema. No entanto, o art. 23, III, não está afirmando que a Justiça
brasileira está impedida de fazer a partilha de bens situados no exterior.
Realmente, o princípio da soberania impede qualquer ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na
efetivação de direitos relativos a bens localizados no exterior. Isso não significa, contudo, que a Justiça
brasileira não possa, em processo de divórcio que tramita em nosso país, dispor sobre direitos
patrimoniais decorrentes do regime de bens, ainda que a decisão tenha reflexos sobre bens situados no
exterior para efeitos da referida partilha. Depois de a Justiça brasileira decidir, caberá à parte, assim
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entendendo, promover a efetivação de seu direito material aqui reconhecido mediante os trâmites
adequados conforme o direito internacional. Em outras palavras, a Justiça brasileira decide e depois a
parte buscará a homologação e cumprimento da decisão no país onde está situado o bem.
Obs: o caso concreto foi decidido ainda com base no art. 89, II, do CPC/1973, mas penso que não haveria
alteração no resultado se o feito tivesse tramitado sob a égide do novo CPC.

DIREITO DO CONSUMIDOR
CONTRATOS BANCÁRIOS
A instituição pode cobrar tarifa bancária pela liquidação antecipada do saldo devedor?
Importante!!!
Nos contratos de arrendamento mercantil, é permitido que a instituição cobre do consumidor
tarifa bancária pela liquidação antecipada (parcial ou total) do saldo devedor?
• Contratos celebrados antes da Resolução CMN nº 3.516/2007 (antes de 10/12/2007): SIM
• Contratos firmados depois da Resolução CMN nº 3.516/2007 (de 10/12/2007 para frente): NÃO
Assim, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de
10/12/2007 (data de publicação da referida Resolução), podem ser cobradas tarifas pela
liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança
dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.370.144-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/2/2017 (Info 597).
Arrendamento mercantil
O arrendamento mercantil (também chamado de leasing) é uma espécie de contrato de locação, no qual o
locatário tem a possibilidade de, ao final do prazo do ajuste, comprar o bem pagando uma quantia
chamada de valor residual garantido (VRG).
O arrendamento mercantil, segundo definição do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 6.099/74, constitui
"negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica,
na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta."
Opções do arrendatário
Ao final do leasing, o arrendatário terá três opções:
• renovar a locação, prorrogando o contrato;
• não renovar a locação, encerrando o contrato;
• pagar o valor residual e, com isso, comprar o bem alugado.
Exemplo
“A” celebra um contrato de leasing com a empresa “B” para arrendamento de um veículo 0km pelo prazo
de 5 anos. Logo, “A” pagará todos os meses um valor a título de aluguel e poderá utilizar o carro. A
principal diferença em relação a uma locação comum é que “A”, ao final do prazo do contrato, poderá
pagar o valor residual (VRG) e ficar definitivamente com o automóvel.
Liquidação antecipada
Algumas pessoas acham interessante ir pagando não apenas as prestações mensais do leasing, mas
também as prestações futuras com o objetivo de quitar logo a dívida e também reduzir o valor que é pago
a título de juros.
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Ex: por força do contrato, João tem que pagar todos os meses cerca de R$ 500, mais juros, pelo leasing de
um carro; isso irá durar 60 meses; estavam faltando 20 parcelas para terminar os pagamentos; foi então
que João recebeu uma indenização trabalhista e decidiu quitar a dívida toda, antecipando as prestações
que faltavam.
Essa prática é chamada de liquidação antecipada e encontra-se prevista no CDC como um direito do
consumidor:
Art. 52 (...)
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
Assim, a liquidação antecipada consiste na quitação, total ou parcial, de uma dívida antes do seu
vencimento, acarretando a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
Cobrança de tarifa pela liquidação antecipada
O que muitas pessoas não sabem é que os contratos de arrendamento mercantil, quase sempre possuem
uma cláusula prevendo que o contratante que quiser fazer a liquidação antecipada terá que pagar um
valor extra, cobrado a título de “tarifa”.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ações civis públicas contra algumas instituições
financeiras alegando que esta cláusula é nula e que a cobrança é abusiva por violar o art. 52, § 2º do CDC.
O tema a ser enfrentado é, portanto, o seguinte: nos contratos de arrendamento mercantil, é permitido
que a instituição cobre do consumidor tarifa bancária pela liquidação antecipada (parcial ou total) do
saldo devedor?
• Contratos firmados antes da Resolução CMN nº 3.516/2007 (antes de 10/12/2007): SIM.
• Contratos celebrados depois da Resolução CMN nº 3.516/2007 (de 10/12/2007 para frente): NÃO.
Assim, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007,
podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação,
desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.370.144-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/2/2017 (Info 597).
Vamos agora entender as razões.
Tarifas bancárias
“Tarifa bancária” é o nome dado para a remuneração cobrada pelas instituições financeiras como
contraprestação pelos serviços bancários prestados aos clientes. Ex: caso o cliente solicite do banco o
fornecimento de cópia ou de segunda via de algum comprovante ou documento, terá que pagar a tarifa
bancária por este serviço.
Quem autoriza ou proíbe que as instituições financeiras cobrem dos usuários tarifas bancárias?
O Conselho Monetário Nacional (CMN).
O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema
Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4º da Lei nº 4.595/64, sendo ele
responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do
País (art. 3º da Lei).
O CMN é composto por três autoridades:
 Ministro da Fazenda (que é o Presidente do Conselho);
 Ministro do Planejamento;
 Presidente do Banco Central.
As reuniões do CMN acontecem, em regra, uma vez por mês. As matérias são aprovadas por meio de
"Resoluções".
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Por que o CMN é quem define as tarifas bancárias que podem ser cobradas? Qual é o fundamento legal
para isso?
Essa competência do CMN encontra-se prevista na Lei nº 4.595/64.
A Lei nº 4.595/64 trata sobre as instituições monetárias, bancárias e creditícias, sendo conhecida como
"Lei do Sistema Financeiro nacional".
Vale ressaltar que a Lei nº 4.595/64, apesar de ser formalmente uma lei ordinária, foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar. Isso porque o art. 192 da CF/88 preconiza
que o sistema financeiro nacional "será regulado por leis complementares".
CMN tem competência para limitar a remuneração que os bancos recebem pelas operações realizadas e
pelos serviços prestados
Veja o que diz o art. 4º, VI, da Lei nº 4.595/64:
Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República:
(...)
IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central
da República do Brasil (...)
Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos.
A disciplina e os limites impostos pelo CMN são realizados por decisões instrumentalizadas por meio de
"resoluções". Assim, quando o CMN decide proibir que as instituições financeiras cobrem determinada
tarifa, ele o faz por meio de uma "resolução".
Resolução CMN nº 3.516/2007
Antes da Resolução CMN nº 3.516/2007 não havia proibição para esta prática, de forma que o STJ
considera que ela era permitida.
No entanto, a Resolução CMN nº 3.516/2007, em seu art. 1º, proibiu expressamente a cobrança. Veja:
Art. 1º Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de
tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento
mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e
com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

PLANO DE SAÚDE
Trabalhador aposentado que é contratado por empresa e posteriormente demitido tem direito
de manter o plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98
Em 1999, João aposentou-se pelo INSS. Em 2000, voltou a trabalhar para uma empresa e passou
a usufruir do plano de saúde coletivo empresarial no qual a empregadora pagava metade e ele a
outra metade das mensalidades. Em 2009, João foi demitido sem justa causa, mas continuou no
plano, assumindo o pagamento integral das mensalidades. Em 2015, João faleceu e Maria
continuou no plano, não mais na condição de dependente, mas sim na de beneficiária principal.
Em 2017, contudo, o plano enviou uma carta para Maria comunicando que havia cessado a sua
condição de segurada no plano de saúde coletivo. O argumento utilizado pelo plano de saúde
para cessar a condição de segurada de Maria foi o de que a sua situação se enquadrava no art.
30 da Lei nº 9.656/98. Maria não concordou e afirmou que, quando João faleceu, ele estava
aposentado, de forma que deveria incidir a regra do art. 31 da Lei nº 9.656/98. A manutenção de
Maria no plano ocorreu com base no art. 30 ou no art. 31 da Lei nº 9.656/98?
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Aplica-se o disposto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 ao aposentado – e ao grupo familiar inscrito,
na hipótese de seu falecimento – que é contratado por empresa e, posteriormente, demitido
sem justa causa.
No caso concreto, Maria terá direito de continuar no plano por tempo indeterminado (regra do
caput do art. 31) ou por prazo determinado (regra do § 1º do art. 31)?
Por prazo determinado. A lei somente assegura ao aposentado a sua manutenção como
beneficiário, sem qualquer restrição temporal, quando houver contribuído para os planos de
assistência à saúde pelo prazo mínimo de 10 anos (regra do caput do art. 31).
A vigência do contrato de seguro saúde iniciou-se em 2000, quando João foi contratado pela
empresa X. Em 2009 João foi demitido sem justa causa e continuou como beneficiário do plano
de saúde, assumindo o ônus integral do pagamento das mensalidades, o que fez até a data de
seu óbito, em 2015. Desta feita, tem-se que o tempo de filiação original ao plano foi de 9 anos
(2000 a 2009), mostrando-se, impossível, portanto, a aplicação do art. 31, caput, da Lei, que
exige tempo de contribuição mínimo de 10 anos.
Maria alegou que, com a morte de João, ela o teria sucedido no plano de saúde, devendo,
portanto, somar o tempo que João contribuiu (9 anos) com o tempo que ela também pagou o
plano (2 anos, ou seja, de 2015 a 2017). Logo, somando esses dois períodos, haveria mais que 10
anos de contribuição ao plano. Essa tese foi aceita pelo STJ?
NÃO. O art. 31 da Lei expressamente exige que o APOSENTADO tenha contribuído por prazo
mínimo de 10 anos, não prevendo a possibilidade de haver a soma do período de contribuição
do aposentado com seus eventuais sucessores.
João contribuiu por 9 anos para o plano coletivo de assistência à saúde. Logo, a manutenção do
contrato em favor de Maria deve se dar por 9 anos. O termo inicial para a contagem desses 9
anos de manutenção do contrato não pode ser considerado a data do óbito de João (2015) mas
sim a data em que ocorreu a cessação do vínculo empregatício (2009), considerando que foi
neste momento que nasceu o direito à manutenção do titular, bem como de sua dependente no
plano de saúde.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.371.271-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2017 (Info 597).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Em 1999, João aposentou-se pelo regime geral de previdência social (INSS).
Em 2000, recebeu uma proposta para trabalhar na empresa X.
Como empregado da empresa X possuía plano de saúde oferecido aos funcionários da instituição.
O custeio do plano era mantido da seguinte forma: a empresa arcava todos os meses com R$ 100,00 e o
empregado pagava outros R$ 100,00.
Em 2009, João foi demitido sem justa causa e deseja continuar no plano de saúde com as mesmas
condições de cobertura assistencial que gozava. Para tanto, ele se compromete a pagar mensalmente R$
200,00 (sua parte e a do antigo empregador). Ele possui esse direito?
SIM. Tal possibilidade encontra-se prevista na Lei nº 9.656/98 (que trata sobre os planos de saúde).
João continuou como beneficiário e sua esposa (Maria) era sua dependente no plano de saúde.
Em 2015, João faleceu e Maria pediu para manter o plano de saúde, não mais na condição de dependente,
mas sim na de beneficiária principal. O plano concordou e ela continuou pagando as mensalidades.
Em 2017, contudo, o plano enviou uma carta para Maria comunicando que havia cessado a sua condição
de segurada no plano de saúde coletivo.
Qual foi o argumento utilizado pelo plano de saúde para cessar a condição de segurada de Maria?
O plano de saúde afirmou que a situação de Maria se enquadrava no art. 30 da Lei nº 9.656/98:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem
justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de
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cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
Repare que, para o trabalhador continuar tendo direito, deverão ser atendidas três exigências:
a) durante o vínculo empregatício, ele contribuía para o pagamento do plano;
b) ele foi demitido sem justa causa;
c) ele se compromete a assumir o pagamento integral das parcelas.
Ocorre que o trabalhador terá direito de continuar com o plano de saúde por um tempo máximo de 24
meses, conforme prevê o § 1º do art. 30 da Lei nº 9.656/98:
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do
tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
Maria não concordou e afirmou que, quando João faleceu, ele estava aposentado, de forma que deveria
incidir a regra do art. 31 da Lei nº 9.656/98:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao
estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para
cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
A grande diferença entre as regras dos arts. 30 e 31 está no seguinte:
 Art. 30: assegura ao empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer, por um período
determinado (máximo de 24 meses), como beneficiário do plano de saúde coletivo da empresa.
 Art. 31: assegura ao empregado aposentado o direito de permanecer como beneficiário por tempo
indeterminado ou determinado, a depender do tempo de contribuição para o plano.
Se contribuiu durante mais de 10 anos, terá direito de gozar do plano de saúde por prazo
indeterminado.
Se foi por menos de 10 anos, tem direito de continuar no plano pela quantidade de anos que
contribuiu (ex: contribuiu 7 anos, tem direito de ficar mais 7 depois de aposentado).
A dúvida, portanto, é a seguinte: a situação de João e Maria deverá ser enquadrada no art. 30 ou no art.
31 da Lei nº 9.656/98?
No art. 31.
Aplica-se o disposto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 ao aposentado – e ao grupo familiar inscrito, na hipótese
de seu falecimento – que é contratado por empresa e, posteriormente, demitido sem justa causa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.371.271-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2017 (Info 597).
No caso concreto, João foi aposentado pelo INSS, tendo sido contratado algum tempo depois.
Na vigência do contrato de trabalho com a empresa X, ele contribuiu para o plano de saúde, custeado em
parte por ele e, em parte, pela sua empregadora, tendo sido demitido, sem justa causa, em 2009, após 9
anos de trabalho.
Tão logo tenha se dado a demissão, João voltou à inatividade, devendo, portanto, ser considerado
aposentado para todos os fins legais.
Assim, aplicável a ele e, consequentemente, à sua esposa, então sua dependente no plano de saúde, a
regra legal prevista para o aposentado (art. 31), e não para o trabalhador demitido sem justa causa.
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Tal conclusão se evidencia porque se deve atentar para o objetivo primordial da referida lei.
A intenção da lei, ao permitir a manutenção do aposentado em plano de saúde, era de protegê-lo, já que,
na maioria das situações, é pessoa idosa e encontra dificuldades em contratar novo plano - seja para ser
aceito pelas operadoras de saúde, em razão da idade avançada, seja para conseguir arcar com a respectiva
mensalidade, que, via de regra, impõe elevados valores, justamente levando em consideração a faixa
etária do segurado.
No caso concreto, Maria terá direito de continuar no plano por tempo indeterminado (regra do caput do
art. 31) ou por prazo determinado (regra do § 1º do art. 31)?
Por prazo determinado.
A lei somente assegura ao aposentado a sua manutenção como beneficiário, sem qualquer restrição
temporal, quando houver contribuído para os planos de assistência à saúde pelo prazo mínimo de 10 anos
(regra do caput do art. 31).
A vigência do contrato de seguro saúde iniciou-se em 2000, quando João foi contratado pela empresa X.
Em 2009, João foi demitido sem justa causa e continuou como beneficiário do plano de saúde, assumindo
o ônus integral do pagamento das mensalidades, o que fez até a data de seu óbito, em 2015.
Desta feita, tem-se que o tempo de filiação original ao plano foi de 9 anos (2000 a 2009), mostrando-se,
impossível, portanto, a aplicação do art. 31, caput, da Lei, que exige tempo de contribuição mínimo de 10 anos.
O período que João ficou pagando sozinho o plano após ser demitido não conta para os fins do art. 31
considerando que esse tempo já significa o gozo do benefício da prorrogação do plano. Para fins de
contagem do art. 31 somente deverá ser levado em consideração o tempo em que a pessoa esteve no
plano de saúde como empregada.
Maria alegou que, com a morte de João, ela o teria sucedido no plano de saúde, devendo, portanto,
somar o tempo que João contribuiu (9 anos) com o tempo que ela também pagou o plano (2 anos, ou
seja, de 2015 a 2017). Logo, somando esses dois períodos, haveria mais de 10 anos de contribuição ao
plano. Essa tese foi aceita pelo STJ?
NÃO. O art. 31 da Lei expressamente exige que o APOSENTADO tenha contribuído por prazo mínimo de 10
anos, não prevendo a possibilidade de haver a soma do período de contribuição do aposentado com seus
eventuais sucessores.
Assim, a manutenção do contrato de seguro saúde deve dar-se nos moldes do que dispõe o art. 31, § 1º,
da Lei, que prevê que ao aposentado que contribuiu para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior a 10 anos é assegurado o direito de manutenção, como beneficiário, à razão de um ano
para cada ano de contribuição, desde que assumido o pagamento integral do mesmo.
Como anteriormente destacado, tendo João contribuído por 9 anos para o plano coletivo de assistência à
saúde, a manutenção do contrato em favor de Maria deve se dar por 9 anos (veja § 1º do art. 31).
O termo inicial para a contagem desses 9 anos de manutenção do contrato não pode ser considerado a
data do óbito de João (2015), mas sim a data em que ocorreu a cessação do vínculo empregatício (2009),
considerando que foi neste momento que nasceu o direito à manutenção do titular, bem como de sua
dependente no plano de saúde.
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BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES
Responsabilidade por notificação do consumidor no endereço errado
O que acontece se o órgão mantenedor do cadastro restritivo (ex: SERASA) enviar a notificação
para um endereço errado, ou seja, um endereço que não seja o do consumidor?
Neste caso, o consumidor terá que ser indenizado, mas quem pagará a indenização? O
consumidor deverá propor a ação contra o credor (ex: loja onde foi feita a compra) ou contra o
órgão mantenedor do cadastro e que enviou a notificação?
Depende:
• Se o credor informou o endereço certo para o órgão mantenedor do cadastro e este foi quem
errou: a responsabilidade será do órgão mantenedor.
• Se o credor comunicou o endereço errado do consumidor para o órgão mantenedor do
cadastro e este enviou exatamente para o local informado: a responsabilidade será do credor.
Veja, no entanto, uma situação diferente julgada pelo STJ:
É passível de gerar responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de cadastro de
proteção ao crédito que, a despeito da prévia comunicação do consumidor solicitando que
futuras notificações fossem remetidas ao endereço por ele indicado, envia a notificação de
inscrição para endereço diverso.
Neste caso concreto, o consumidor informou ao órgão mantenedor do cadastro que seu
endereço estava errado no banco de dados e pediu para ser comunicado no endereço certo em
futuras notificações. Apesar disso, o órgão mandou novamente para o endereço errado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.620.394-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/12/2016
(Info 597).
Se o consumidor está inadimplente, o fornecedor poderá incluí-lo em bancos de dados de proteção ao
crédito (exs.: SPC e SERASA)?
SIM. Esses cadastros de proteção ao crédito são chamados pela doutrina de "arquivos de consumo" e
podem ser divididos em duas espécies:
a) Bancos de dados: quando uma empresa mantém os dados dos consumidores a partir de informações
que recebe de diversos fornecedores de bens e serviços. Tais informações são organizadas e
disponibilizadas para as demais empresas. Exs: SPC / SERASA.
b) Cadastros de consumidores: quando uma empresa coleta e organiza as informações unicamente dos seus
clientes para decidir se concede ou não o crédito no momento da compra ou contratação. As informações
são para uso interno da empresa e não para compartilhar com outros fornecedores. Ex: determinada loja
possui um cadastro dos seus clientes no qual eles são classificados de acordo com seu histórico de
pagamento; com base nesse cadastro, a empresa decide o quanto de crédito é concedido para cada um.
Cadastro de inadimplentes
A distinção acima é feita pela doutrina, não sendo, contudo, muito utilizada na jurisprudência.
O STJ normalmente utiliza a expressão "cadastro de inadimplentes" de uma forma genérica, abrangendo
tanto os bancos de dados como os cadastros de consumidores.
Assim, expliquei a classificação referida apenas para que você não seja surpreendido no momento de uma
prova. No entanto, o mais comum é falarmos em cadastros de inadimplentes, sendo esta a nomenclatura
que usarei indistintamente ao longo dos comentários.
Qual o cuidado prévio que deve ser tomado?
A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao
consumidor deverá ser comunicada por escrito a ele (§ 2º do art. 43 do CDC).
Logo, o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito deverá notificar o devedor antes de
proceder à inscrição (Súmula 359-STJ).
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Assim, é ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º do CDC.
Em outras palavras, antes de “negativar” o nome do consumidor, o SPC ou o SERASA deverão notificá-lo
por escrito, informando acerca dessa possibilidade, a fim de que o consumidor, se quiser, possa pagar o
débito ou questioná-lo judicialmente.
O que acontece se não houver essa notificação prévia?
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao
crédito enseja indenização por danos morais, a ser paga pelos órgãos mantenedores de cadastros
restritivos (exs.: SERASA, SPC).
O credor (fornecedor) deverá também pagar indenização por danos morais pelo fato de o consumidor
ter sido negativado sem notificação prévia?
NÃO. O credor não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos morais
decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e
não ao credor, que apenas informa a existência da dívida (STJ AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS).
A situação será diferente se o consumidor for negativado por conta de uma dívida que não existia
realmente (dívida irregular). Nesse caso, o fornecedor é quem será responsabilizado.
Se não houve comunicação prévia, a indenização é devida mesmo que depois fique provado que o débito
realmente existe?
SIM. Para que se caracterize o dever da SERASA/SPC de indenizar, é suficiente a ausência de prévia
comunicação, mesmo quando existente a dívida que gerou a inscrição.
Para que haja a condenação em dano moral, é necessário que seja provado o prejuízo sofrido pelo
consumidor?
NÃO. A indenização por danos morais decorre da simples ausência de prévia notificação, circunstância que
se mostra suficiente à caracterização do dano moral. Não há necessidade da prova do prejuízo sofrido.
Trata-se de dano moral in re ipsa, no qual o prejuízo é presumido.
E no caso de dano material?
Para que haja condenação por danos materiais, é indispensável a prova dos prejuízos sofridos.
Como é comprovada essa notificação prévia? Exige-se prova de que o consumidor tenha efetivamente
recebido a notificação?
NÃO. Basta que seja provado que foi enviada uma correspondência ao endereço do consumidor
notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de
recebimento (AR).
Súmula 404-STJ: É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre
a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
O que acontece se o órgão mantenedor do cadastro restritivo (SERASA, SPC etc) enviar a notificação
para um endereço errado, ou seja, um endereço que não seja o do consumidor? Ex: o consumidor mora
na rua 123, bairro Centro e o SERASA envia para a rua 123, bairro Chapada.
Neste caso, o consumidor terá que ser indenizado, mas quem pagará a indenização? O consumidor deverá
propor a ação contra o credor ou contra o órgão mantenedor do cadastro e que enviou a notificação? Ex: o
consumidor fez um compra parcelada na loja de sapatos, mas não pagou as últimas parcelas, fazendo com
que a loja informasse esse débito ao SERASA. Antes de incluir o consumidor o SERASA envia uma carta
registrada para um endereço que não é o do consumidor. Como o consumidor não recebe a notificação,
não procura regularizar a situação e, com isso, é incluído no cadastro como inadimplente. Contra quem o
consumidor deverá propor a ação de indenização?
Depende:
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Se o credor informou o endereço certo para o órgão mantenedor do cadastro e este foi quem errou: a
responsabilidade será do órgão mantenedor.
No exemplo, imaginemos que o credor informou o endereço no Centro, mas o funcionário do SERASA
errou e mandou para o bairro errado. Neste caso, a ação teria que ser proposta contra o SERASA.
Se o credor comunicou o endereço errado do consumidor para o órgão mantenedor do cadastro e este
enviou exatamente para o local informado: a responsabilidade será do credor.
No exemplo, imaginemos que o consumidor, quando fez o cadastro na loja, informou que seu
endereço era no Centro. No entanto, o funcionário da loja, ao informar o débito para o SERASA, errou
e disse que o endereço do devedor seria no bairro Chapada. Neste caso, a ação teria que ser proposta
contra o credor e o órgão mantenedor do cadastro não tem qualquer responsabilidade pelo fato.

O leading case no STJ sobre o tema foi este julgado:
1. O órgão de proteção ao crédito tem o dever de notificar previamente o devedor a respeito da inscrição
promovida pelo credor (Art. 43, § 2º, CDC).
2. A notificação deve ser enviada ao endereço fornecido pelo credor.
3. Não comete ato ilícito o órgão de proteção ao crédito que envia a notificação ao devedor no endereço
fornecido pelo credor.
STJ. 3ª Turma. REsp 893.069/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 23/10/2007.
Segundo entende o STJ, "não há lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao
crédito o dever de investigar o endereço do devedor inscrito. O que lhe compete é remeter a notificação
ao endereço fornecido pelo credor, que encaminha o nome do devedor ao cadastro. Se o credor não
fornece o verdadeiro endereço, é ele quem deve responder pelo erro." (REsp 893.069/RS).
Essa posição continua sendo aplicada pelo STJ: AgRg no AREsp 220.574/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 13/11/2012.
Vamos agora imaginar uma situação concreta que teve uma peculiaridade:
João, estelionatário, utilizando os documentos de Pedro da Silva, CPF 555.555.555-55, realizou a compra
parcelada de um notebook, na loja de informática, e de um celular, na loja de departamentos.
No momento do cadastro nas lojas, João, dizendo que se chamava Pedro da Silva, informou que seu endereço
seria na rua Rui Barbosa, nº 13, Centro.
João não pagou, obviamente, as parcelas.
Diante disso, a loja de informática informou o débito ao SERASA. Este órgão enviou uma notificação prévia
a Pedro da Silva, endereçada à rua Rui Barbosa, nº 13, Centro.
Ocorre que Pedro da Silva nunca morou neste endereço, tendo sido inventado pelo estelionatário.
Pedro, no entanto, acabou descobrindo que havia o débito ao tentar fazer uma compra que foi recusada.
Ele foi buscar maiores informações no SERASA e, então, descobriu que alguém, utilizando seu nome e CPF,
realizou a compra na loja de informática e não quitou a dívida. Ele conseguiu provar isso e seu nome foi
retirado do SERASA.
Além disso, como precaução, Pedro enviou uma notificação extrajudicial ao SERASA informando que o
endereço da pessoa chamada Pedro da Silva, CPF 555.555.555-55, é a rua Tancredo Neves, nº 50, bairro da Paz.
Passados alguns meses, a loja de departamentos informou ao SERASA que um consumidor chamado Pedro da
Silva, CPF 555.555.555-55 estava devendo R$ 2 mil relativos à compra de um celular. A loja comunicou que o
endereço do devedor seria na Rui Barbosa, nº 13, Centro, local para onde a notificação foi enviada.
Sucede que, como vimos, Pedro não mora lá, sendo esse um endereço falso.
Como Pedro não foi avisado sobre a notificação, seu nome foi novamente inscrito no SERASA.
Neste caso, com essa peculiaridade, o órgão mantenedor do cadastro (ex: SERASA) terá que indenizar o
consumidor?
SIM.
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É passível de gerar responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao
crédito que, a despeito da prévia comunicação do consumidor solicitando que futuras notificações
fossem remetidas ao endereço por ele indicado, envia a notificação de inscrição para endereço diverso.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.620.394-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/12/2016 (Info 597).
O entendimento explicado REsp 893.069/RS não se aplica a este caso concreto.
Na situação em tela, o consumidor teve o cuidado de enviar uma notificação extrajudicial ao órgão
mantenedor do cadastro noticiando a existência de fraudes praticadas com seu nome e requerendo que
eventuais notificações fossem destinadas ao endereço informado.
Se o próprio consumidor teve a cautela de informar o endereço ao qual deveriam ser enviadas as futuras
notificações, não se está criando qualquer obrigação desproporcional ou impossível para o órgão.
A responsabilidade civil pelos danos sofridos ao consumidor ante a ausência de notificação prévia da
anotação deve ser imputada à conduta negligente do órgão mantenedor, que, apesar de ter sido
informado do endereço correto, ainda assim enviou a notificação a endereço diverso, impossibilitando o
exercício de direito do consumidor de impugnar essa anotação.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Advogado deve receber seus honorários calculados sobre o total do precatório,
antes de ser realizada eventual compensação de crédito
O advogado deve receber os honorários contratuais calculados sobre o valor global do
precatório decorrente da condenação da União ao pagamento a Município da complementação
de repasses ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), e não sobre o montante que venha a sobrar após
eventual compensação de crédito de que seja titular o Fisco federal.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.516.636-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/10/2016
(Info 597).
FUNDEF
FUNDEF significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério e vigorou de 1997 a 2006. O FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que está em vigor
desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020.
Em alguns Estados, o FUNDEF era complementado com verbas repassadas pela União; em outros, não era
necessária essa complementação. Isso porque o art. 6º da Lei do FUNDEF (Lei 9.424/96, revogada pela Lei
nº 11.494/2007) dispunha: "A União complementará os recursos do Fundo, a que se refere o art. 1º
sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo
definido nacionalmente."
Atualmente, o FUNDEB é regulado pela Lei nº 11.494/2007, que impõe à União o dever de complementar
os recursos do FUNDEF/FUNDEB "sempre que, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor
médio ponderado por aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar o mínimo definido
nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos
no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT".

Informativo 597-STJ (15/03/2017) – Márcio André Lopes Cavalcante | 17

Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Determinado Município do interior do Estado ingressou com ação contra a União com o objetivo de
conseguir o repasse integral de verbas do FUNDEF.
Como o Município não possuía procuradores municipais concursados, foi contratado um escritório de
advocacia privado para patrocinar a causa.
No contrato assinado com os advogados ficou combinado que se o Município vencesse a demanda,
pagaria 20% do valor da causa ao escritório; caso perdesse, não teria nenhum custo com os advogados.
O pedido foi julgado procedente, condenando a União a pagar R$ 500 mil. Houve o trânsito em julgado.
O escritório de advocacia requereu, então, que 20% do valor da condenação (verbas do FUNDEF a serem
pagas pela União) fosse separado para pagamento dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4º
da Lei nº 8.906/94:
Art. 22 (...)
§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da
quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
A União peticionou afirmando que o Município possui R$ 400 mil de débitos com a Administração Pública
federal e que, portanto, tais dívidas deverão ser compensadas do montante a receber. A tese foi, portanto,
a seguinte: a União deve 500 e o Município possui dívida de 400. Logo, o Município somente deverá
receber R$ 100 mil. Os honorários do advogado contratado pelo Município deverão ser calculados sobre o
que sobrar após a compensação, ou seja, 20% de R$ 100 mil.
A tese da União foi aceita pelo STJ?
NÃO.
O advogado deve receber os honorários contratuais calculados sobre o valor global do precatório
decorrente da condenação da União ao pagamento a Município da complementação de repasses ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF), e não sobre o montante que venha a sobrar após eventual compensação de crédito de que
seja titular o Fisco federal.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.516.636-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/10/2016 (Info 597).
O direito do causídico aos honorários previamente convencionados com a parte litigante é assegurado
pelo art. 22 da Lei nº 8.906/94:
Os honorários contratuais, no caso de pagamento via precatório, devem ser deduzidos do montante a ser
recebido pelo credor, ou seja, deduzidos da integralidade do precatório, do seu valor original, não
havendo qualquer justificativa para que, no caso dos autos, o Município proceda a negociação com a
União a fim de quitar seus débitos tributários, para, só então, chegar à base de cálculo da verba honorária.

EXECUÇÃO FISCAL
O prazo prescricional para cobrança das anuidades dos conselhos somente se inicia
quando se atinge o patamar mínimo do art. 8º da Lei 12.514/2011
Advocacia Pública federal
O prazo prescricional para cobrança das anuidades pagas aos conselhos profissionais tem
início somente quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais,
atingir o patamar mínimo estabelecido pela Lei 12.514/2011.
Ex: João está devendo as anuidades de 2011, 2012, 2013; as anuidades de 2014, 2015 e 2016
foram pagas; assim, somente em 2017 atingiu-se o valor mínimo exigido pelo art. 8º da Lei,
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ocasião em que o Conselho ajuizou a execução; o termo inicial da prescrição somente se
iniciou em 2017.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.524.930-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 2/2/2017 (Info 597).
Qual é a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais (exs.: CREA, CRM, COREN, CRO etc.)?
Os Conselhos Profissionais possuem natureza jurídica de autarquias federais.
Exceção: a OAB que, segundo a concepção majoritária, é um serviço público independente, categoria
ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro.
Anuidades
Os Conselhos podem cobrar um valor todos os anos dos profissionais que integram a sua categoria. A isso
se dá o nome de anuidade (art. 4º, II, da Lei nº 12.514/2011).
Qual é a natureza jurídica dessas anuidades?
Tais contribuições são consideradas tributo, sendo classificadas como “contribuições profissionais ou
corporativas”.
Fato gerador
O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao
longo do exercício (art. 5º da Lei nº 12.514/2011).
Execução fiscal
Como a anuidade é um tributo e os Conselhos profissionais são autarquias, em caso de inadimplemento, o
valor devido é cobrado por meio de uma execução fiscal.
Competência
A execução fiscal, nesse caso, é de competência da Justiça Federal, tendo em vista que os Conselhos são
autarquias federais (Súmula 66 do STJ).
Lei nº 12.514/2011 fixou número mínimo de anuidades em atraso para ajuizamento da execução
O volume de inadimplência nesses Conselhos profissionais é muito alto, o que fazia com que fossem
ajuizadas, anualmente, milhares de execuções fiscais, a maioria referente a pequenos valores,
abarrotando a Justiça Federal. Além disso, o custo do processo judicial muitas vezes era superior ao
crédito perseguido por meio da execução.
Pensando nisso, o legislador editou a Lei nº 12.514/2011, trazendo uma restrição de valor para que o
Conselho possa ajuizar a execução fiscal cobrando as anuidades em atraso. Veja:
Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro)
vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.
Desse modo, o art. 8º da Lei acima referida traz uma nova condição para que os Conselhos profissionais
ajuízem execuções fiscais: o total da quantia executada deverá ser, no mínimo, quatro vezes o valor da
anuidade.
Vale ressaltar que no valor correspondente a 4 anuidades no ano do ajuizamento computam-se também
as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas em atraso. Assim, o
processamento da execução fiscal fica desautorizado somente quando os débitos exequendos
correspondam a menos de 4 vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente,
tomando-se como parâmetro para definir este piso o valor da anuidade referente ao ano de ajuizamento,
bem como os encargos legais (multa, juros e correção monetária).
Vale frisar que, mesmo não podendo ajuizar a execução, os Conselhos poderão tomar outras medidas
contra o inadimplente, como, por exemplo, suspender seu exercício profissional. Veja:
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Art. 8º (...) Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização de medidas administrativas de
cobrança, a aplicação de sanções por violação da ética ou a suspensão do exercício profissional.
O prazo prescricional para que o Conselhos ajuízem execução cobrando a anuidade é de 5 anos. A
contagem desse prazo prescricional se inicia com o vencimento de cada anuidade não paga ou somente
quando a dívida atinge o valor consolidado de quatro anuidades? Ex: João está devendo as anuidades de
2011, 2012, 2013; as anuidades de 2014, 2015 e 2016 foram pagas; somente em 2017 atingiu-se o valor
mínimo exigido pelo art. 8º da Lei, ocasião em que o Conselho ajuizou a execução; quando se iniciou o
termo inicial da prescrição: no momento do vencimento de cada anuidade ou somente em 2017?
Somente em 2017, ou seja, quando a dívida atingiu o valor consolidado de quatro anuidades.
Segundo decidiu o STJ:
O prazo prescricional para cobrança das anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início somente
quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar
mínimo estabelecido pela Lei nº 12.514/2011.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.524.930-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 2/2/2017 (Info 597).
Considerando que a limitação de valor mínimo criada pelo art. 8º da Lei nº 12.514/2011 para o
ajuizamento da execução fiscal, o surgimento da prescrição e o início de sua contagem somente poderão
ocorrer quando o crédito se tornar exequível (exigível), ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida
dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela Lei.
Se o Conselho ainda não pode cobrar, ele ainda não goza de pretensão exigível. Logo, não se pode
considerar que já iniciou a contagem do prazo prescricional. O Conselho não está inerte por vontade
própria, mas sim porque a lei não permite que ele execute.
A prescrição tributária é um tema cuja disciplina encontra-se reservada à lei complementar, conforme
dispõe o art. 146, III, "b", da CF/88. No entanto, a Lei nº 12.514/2011 não tratou sobre prescrição. Ela
estabelece uma vedação para o ajuizamento da execução e que gera, por consequência lógica, a
impossibilidade de se iniciar a contagem do prazo prescricional.
Em suma, enquanto os créditos tributários não alcançarem patamar igual ou superior a 4 (quatro) vezes o
valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, não há que se falar em surgimento ou
início de prescrição executória.

DIREITO PENAL
CRIMES AMBIENTAIS
O crime do art. 64 da Lei 9.605/98 absorve o delito do art. 48
O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei 9.605/98) absorve o crime de destruição de
vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de
construir em local não edificável.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.639.723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 7/2/2017 (Info 597).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João construiu uma pousada em uma área de preservação permanente, sem licença ambiental.
Diante disso, foi denunciado pelo MPF como incurso nos crimes dos arts. 48 e 64 da Lei de Crimes
Ambientais (Lei nº 9.605/98), que teriam sido praticados em concurso material (art. 69 do CP):
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de
seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
O Ministério Público alegou que a área era "não edificável" em razão de seu valor ecológico, o que denota a
conduta prevista no art. 64 da Lei de Crimes Ambientais. O enquadramento no art. 48 se deu em razão de
que a edificação promovida estava impedindo que a regeneração da vegetação natural ocorresse no local.
A imputação do concurso material foi considerada correta pelo STJ? Há concurso material neste caso?
NÃO.
O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei nº 9.605/98) absorve o crime de destruição de vegetação
(art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local
não edificável.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.639.723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 7/2/2017 (Info 597).
O delito de impedir a regeneração natural da flora se dá como mero gozo da construção. Quem constrói
uma edificação, não quer que dentro dela nasça uma floresta. Dessa forma, a conduta de impedir a
regeneração natural da floresta é mero exaurimento do crime de construção indevida (art. 64). A conduta
de impedir a regeneração é classificada como pós-fato impunível.
Quando a pessoa constrói em local de floresta não pratica dois crimes com único intento (hipótese de
concurso formal). Há apenas um crime cometido. De igual forma, não se trata de concurso material, pois
para isso, os crimes precisariam ser autônomos e com desígnios independentes. No caso, os delitos dos
arts. 48 e 64 não são autônomos.
Veja como ficou a ementa do julgado:
(...) 1. Ocorre o conflito aparente de normas quando há a incidência de mais de uma norma repressiva
numa única conduta delituosa, sendo que tais normas possuem entre si relação de hierarquia ou
dependência, de forma que somente uma é aplicável.
2. O crime de destruir floresta nativa e vegetação protetora de mangues dá-se como meio necessário da
realização do único intento de construir casa ou outra edificação em solo não edificável, em razão do que
incide a absorção do crime-meio de destruição de vegetação pelo crime-fim de edificação proibida.
3. Dá-se tipo penal único de incidência final (art. 64 da Lei n. 9.605/98), já em tese crime uno,
diferenciando-se do concurso formal, onde o crime em tese é duplo, mas ocasionalmente praticado por
ação e desígnio únicos. (...)
STJ. 6ª Turma. REsp 1639723/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/02/2017.

ESTATUTO DO DESARMEMANTO
Delegado de Polícia que mantém arma em sua casa sem registro no órgão competente
pratica crime de posse irregular de arma de fogo
É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir
arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento, que
impõem registro das armas no órgão competente.
STJ. 6ª Turma. RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7/2/2017 (Info 597).

Informativo 597-STJ (15/03/2017) – Márcio André Lopes Cavalcante | 21

Imagine a seguinte situação hipotética:
João é Delegado de Polícia.
Durante uma busca e apreensão realizada em sua residência para apurar crimes contra a administração
pública, foi encontrada uma arma de fogo de uso permitido.
A arma encontrada estava registrada em nome de outra pessoa (que não João) na "Divisão de Fiscalização
de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro". Vale ressaltar, no entanto, que a arma não possuía registro na
Polícia Federal nem cadastro no SINARM, conforme exige o Decreto nº 5.123/2004, que regulamenta o
Estatuto do Desarmamento.
Diante disso, o Ministério Público denunciou João pela prática de posse irregular de arma de fogo, conduta
prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003:
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta,
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou
empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
A defesa alegou que João, por ser Delegado de Polícia, possui porte de arma e que a falta de registro na
Polícia Federal e cadastro no SINARM seria mera irregularidade administrativa. Argumentou-se também
que poderia ser aplicado ao caso o princípio da adequação social. Por fim, afirmou-se que não existiu
crime porque não houve ofensa ao princípio da lesividade.
O STJ concordou com os argumentos da defesa?
NÃO. Segundo decidiu o STJ:
É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de
fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento, que impõem registro
das armas no órgão competente.
STJ. 6ª Turma. RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7/2/2017 (Info 597).
SINARM
O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), a fim de garantir um maior controle das armas de fogo
pelo poder público, instituiu o Sistema Nacional de Armas (SINARM).
Art. 1º O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia
Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.
Dentre as atribuições do SINARM, gostaria de destacar as seguintes:
Art. 2º Ao Sinarm compete:
I – identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;
II – cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;
III – cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal;
IV – cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de
alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e
de transporte de valores;
(...)
O art. 3º da Lei nº 10.826/2003 afirma que é "obrigatório o registro de arma de fogo no órgão
competente".
Aquisição de arma de fogo exige o preenchimento de uma série de requisitos
Para adquirir arma de fogo, o interessado deverá declarar a efetiva necessidade e preencher vários
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requisitos legais, entre eles a comprovação de idoneidade – mediante apresentação de certidões negativas
de antecedentes criminais e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal – e a
apresentação de documentos comprobatórios de ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e
aptidão psicológica para o manuseio do artefato.
Mesmo depois de cumpridos os requisitos legais e expedida a autorização de compra de arma de fogo
pelo SINARM, deverá ser requerido o certificado de registro, emitido pela Polícia Federal. O certificado
federal – e não a autorização do SINARM – conferirá ao titular da arma de fogo o direito de possuí-la no
interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no local de trabalho, desde que
seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento.
A lei, ainda, é expressa ao determinar que a idoneidade do proprietário, a apresentação de documentos
comprobatórios de ocupação lícita e de residência e, por fim, a capacidade técnica e a aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo deverão ser comprovadas periodicamente, para a renovação do
Certificado de Registro de Arma de Fogo.
É claro, portanto, que o cidadão previamente autorizado pelo SINARM, ao adquirir arma de fogo de uso
permitido, somente poderá manter o artefato em sua residência mediante certificado expedido pela
Polícia Federal, documento temporário e sujeito ao preenchimento de requisitos legais, que deverão ser
comprovados periodicamente para fins de revalidação.
Mesmo sendo Delegado de Polícia, ele deveria cumprir as formalidades legais para ter a arma
O Delegado foi denunciado por possuir arma de fogo sem o certificado expedido pela Polícia Federal,
embora o revólver encontrado estivesse registrado na Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio
de Janeiro (DFAE), responsável pelo registro e pelo controle de armas apreendidas e acauteladas naquele
Estado.
Ocorre que o Estatuto do Desarmamento estabelece a obrigatoriedade de registro perante a Polícia
Federal e a necessidade de autorização do SINARM.
O fato de o réu ser Delegado de Polícia lhe autoriza a posse e o porte de armas, mas de que cumpra
formalidades legais previstas na Lei nº 10.826/2003. Assim, a circunstância de ele ser policial não o habilita
a portar ou possuir arma sem registro no órgão competente.
Logo, a conduta delineada, além de formalmente típica, é antinormativa.
Princípio da adequação social
Não se pode aplicar ao caso o princípio da adequação social.
O princípio da adequação social, desenvolvido por Hanz Welzel, afasta a tipicidade dos comportamentos
que são aceitos e considerados adequados ao convívio social. De acordo com o referido princípio, os
costumes aceitos por toda a sociedade afastam a tipicidade material de determinados fatos que, embora
possam se subsumir a algum tipo penal, não caracterizam crime justamente por estarem de acordo com a
ordem social em um determinado momento histórico.
A adequação social é um princípio dirigido tanto ao legislador quanto ao intérprete da norma.
Quanto ao legislador, esse princípio serve como norte para que as leis a serem editadas não punam como
crime condutas que estão de acordo com os valores atuais da sociedade.
Quanto ao intérprete, esse princípio tem a função de restringir a interpretação do tipo penal para excluir
condutas consideradas socialmente adequadas. Com isso, impede-se que a interpretação literal de
determinados tipos penais conduza a punições de situações que a sociedade não mais recrimina.
Assim, de acordo com este princípio, não se pode reputar como criminosa uma ação ou omissão aceita ou
tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador.
Possuir arma de fogo sem registro no órgão competente e que somente foi descoberta após cumprimento
de mandado de busca e apreensão não é conduta socialmente tolerável e adequada no plano normativo
penal, mesmo que tenha sido praticada por um Delegado de Polícia.
Princípio da lesividade
Por fim, analisando o fato sob a ótica do princípio da lesividade, tem-se que houve sim perigo à
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incolumidade pública, considerando que o objetivo do Estatuto do Desarmamento foi o de ter absoluto
controle sobre as armas de fogo existentes no país.
Dessa forma, não se pode aplicar, ao caso concreto, o princípio da insignificância.
Veja como ficou a ementa do julgado:
(...) 2. É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma
de fogo, não observa as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento, que impõem registro
das armas no órgão competente.
3. É incabível a aplicação do princípio da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e
fragmentária do direito penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou uma omissão aceita e
tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Possuir armas
de fogo e munições, de uso permitido, sem certificados federais e que só vieram a ser apreendidas
pelo Estado após cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é uma conduta adequada no
plano normativo.
4. Por fim, sob a ótica do princípio da lesividade, o recorrente não preenche os vetores já assinalados
pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como a mínima
ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante os
armamentos apreendidos (dois revólveres calibre 38 e 48 munições). (...)
STJ. 6ª Turma. RHC 70.141/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/02/2017.
Cuidado para não confundir com este outro julgado na prova:
A Polícia, ao realizar busca e apreensão na casa de Pedro (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado), lá
encontrou uma pistola, de uso restrito (pistola calibre 9mm).
Pedro não tinha autorização para possuir e guardar essa arma de uso restrito, mas argumentou que, por
ser Conselheiro do TCE, é equiparado a magistrado e que, portanto, possui porte de arma.
O Ministério Público não concordou com o argumento e denunciou Pedro pela prática do art. 16 do
Estatuto do Desarmamento.
Segundo a denúncia, Pedro, mesmo sendo equiparado a magistrado, não poderia possuir uma pistola calibre
9mm. Isso porque, de acordo com a Portaria ComEx n. 209 de 14.3.2014 (do Comando do Exército), os
magistrados somente poderão adquirir, para uso particular, armas de uso restrito limitadas aos calibres ponto
357 Magnum e ponto 40. Logo, a pistola calibre 9mm está fora da autorização concedida pela Portaria.
A questão foi julgada pelo STJ. Para o Tribunal, houve crime? NÃO.
O Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual que mantém sob sua guarda arma ou munição de uso
restrito não comete o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
STJ. Corte Especial. APn 657-PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/10/2015 (Info 572).
Apesar de as situações serem ligeiramente diferentes, penso que a solução deveria ser a mesma para
ambos os casos. No entanto, não foi assim que decidiu o STJ e, portanto, na hora da prova é importante
ficar atento ao enunciado para saber qual das duas decisões o examinador está cobrando.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Estelionato praticado por falso tribunal internacional de conciliação é julgado pela Justiça Estadual
Compete à Justiça Estadual apurar suposto crime de estelionato, em que foi obtida vantagem
ilícita em prejuízo de vítimas particulares mantidas em erro mediante a criação de falso
Tribunal Internacional de Justiça e Conciliação para solução de controvérsias.
STJ. 3ª Seção. CC 146.726-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/12/2016 (Info 597).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Pedro tinham entre si um litígio relacionado com um acidente de carro.
Em vez de resolverem a questão por meio de ação judicial, decidiram utilizar a conciliação.
Foi então que souberam, em um anúncio no jornal, da existência do “Tribunal Internacional de Justiça e
Conciliação”, que se dizia um tribunal especializado em conciliação e mediação.
Os dois pagaram R$ 2 mil ao referido Tribunal a título de custas processuais para que a conciliação fosse
realizada. Depois do pagamento, não conseguiram mais falar com ninguém deste Tribunal e foi então que
descobriram que se tratava de um falso tribunal.
Verificou-se, inclusive, que esse tribunal não tinha nem registro perante o Conselho Nacional das
Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA.
O caso configura, em tese, o crime de estelionato (art. 171 do CP).
O Ministério Público estadual entendeu que a competência para julgar o delito seria da Justiça Federal
argumentando que “como os juízos e tribunais arbitrais foram criados por lei federal, e o referido Tribunal não
está registrado ou afiliado ao CONIMA, há patente interesse da União na verificação de sua regularidade”.
O argumento foi acolhido pelo STJ? O caso narrado configura crime de competência da Justiça Federal?
NÃO.
Compete à Justiça Estadual apurar suposto crime de estelionato, em que foi obtida vantagem ilícita em
prejuízo de vítimas particulares mantidas em erro mediante a criação de falso Tribunal Internacional de
Justiça e Conciliação para solução de controvérsias.
STJ. 3ª Seção. CC 146.726-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/12/2016 (Info 597).
A ausência de registro do falso tribunal perante o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e
Arbitragem – CONIMA não tem o condão de atrair, por si só, a competência para a Justiça Federal. Aliás,
não tem nada a ver. Isso porque esse CONIMA é apenas uma sociedade civil (instituição privada), sem fins
lucrativos, que reúne alguns tribunais de mediação e arbitragem existentes no Brasil. Não se trata,
portanto, de órgão ou entidade pública.
Vale ressaltar que não é obrigatório que os tribunais arbitrais se filiem a esse Conselho, podendo atuar
legitimamente mesmo sem estarem a ele associado.
Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores
O CPC/2015 determinou que fosse criado o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo regulamentado pela Emenda nº 2, que atualizou a
Resolução CNJ 125/2010.
Segundo a regulamentação do CNJ, os mediadores e conciliadores deverão se cadastrar junto à Justiça
Estadual ou Federal, de acordo com as controvérsias específicas levadas à conciliação.
No caso concreto, a controvérsia girava em torno de acidente de trânsito, o que aponta para um possível
cadastro na Justiça Estadual, assim como para a competência da Justiça Estadual para apurar o estelionato.
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
Se a defesa ainda não foi intimada do acórdão condenatório,
não é possível se iniciar a execução provisória da pena
Importante!!!
Pedro foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão e o TJ manteve a condenação. O
Ministério Público foi intimado do acórdão e requereu que o Tribunal determinasse
imediatamente a prisão do condenado, dando início à execução provisória da pena. Vale
ressaltar, no entanto, que a Defensoria Pública ainda não foi intimada do acórdão. Diante deste
caso, o TJ poderá determinar a imediata prisão do condenado, mesmo antes da intimação da
defesa acerca do acórdão? NÃO.
Se ainda não houve a intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão condenatório,
mostra-se ilegal a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado.
Como a Defensoria Pública ainda não foi intimada, não se encerrou a jurisdição em 2ª
instância, considerando que é possível que interponha embargos de declaração, por exemplo.
STJ. 5ª Turma. HC 371.870-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 13/12/2016 (Info 597).
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, tendo sido a ele assegurado na sentença o direito
de recorrer em liberdade.
O réu interpôs apelação, mas o Tribunal de Justiça manteve a condenação.
Contra esse acórdão, João interpôs, simultaneamente, recurso especial e extraordinário.
João, que passou todo o processo em liberdade, deverá aguardar o julgamento dos recursos especial e
extraordinário preso? É possível executar provisoriamente a condenação enquanto se aguarda o
julgamento dos recursos especial e extraordinário? É possível que o réu condenado em 2ª instância seja
obrigado a iniciar o cumprimento da pena mesmo sem ter havido ainda o trânsito em julgado?
SIM.
Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda
que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
STF. Plenário virtual. ARE 964246 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/11/2016 (repercussão geral).
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E PENDÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Imagine agora uma situação ligeiramente diferente:
Pedro foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, tendo sido a ele assegurado na sentença o direito
de recorrer em liberdade.
A ré interpôs apelação, mas o Tribunal de Justiça manteve a condenação.
O Ministério Público foi intimado do acórdão e, na mesma hora, pediu que o Tribunal de Justiça
determinasse imediatamente a prisão de Pedro, dando início à execução provisória da pena.
Vale ressaltar que a Defensoria Pública ainda não foi intimada do acórdão.
Diante deste caso, o TJ poderá determinar a imediata prisão do condenado, mesmo antes da intimação
da defesa acerca do acórdão?
NÃO.
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Se ainda não houve a intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão condenatório, mostra-se ilegal
a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado.
STJ. 5ª Turma. HC 371.870-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 13/12/2016 (Info 597).
Se a Defensoria Pública ainda não foi intimada, não se encerrou a jurisdição em 2ª instância, considerando
que é possível que a defesa oponha embargos de declaração, por exemplo.
Diante desse contexto, na hipótese, não se mostra possível, portanto, a execução provisória da pena,
sendo manifestamente ilegal a determinação de imediata expedição de mandado de prisão pelo Tribunal
de origem sem o esgotamento da instância ordinária.
É possível que o réu condenado em 2ª instância seja obrigado a iniciar o cumprimento da pena mesmo
havendo ainda embargos de declaração pendentes?
NÃO.
Não é possível a execução provisória da pena se foram opostos embargos de declaração contra o
acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de 2ª instância e este recurso ainda não foi julgado.
STJ. 6ª Turma. HC 366.907-PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6/12/2016 (Info 595).

EXECUÇÃO PENAL
A decisão que indefere o pedido do condenado para ser dispensado do uso da
tornozeleira eletrônica deverá apontar a necessidade da medida no caso concreto
A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem fundamentação
concreta evidencia constrangimento ilegal ao apenado.
No caso concreto, o condenado pediu para ser dispensado do uso da tornozeleira alegando que
estava sendo vítima de preconceito no trabalho e faculdade e que sempre apresentou ótimo
comportamento carcerário. O juiz indeferiu o pedido sem enfrentar o caso concreto, alegando
simplesmente, de forma genérica, que o monitoramente eletrônico é a melhor forma de
fiscalização do trabalho externo. Essa decisão não está adequadamente motivada porque não
apontou a necessidade concreta da medida.
STJ. 6ª Turma. HC 351.273-CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/2/2017 (Info 597).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João estava cumprindo pena em regime semiaberto.
O juiz das execuções penais autorizou que ele ficasse em prisão domiciliar, mediante monitoramento
eletrônico. Além disso, autorizou que realizasse trabalho externo, nos dias úteis, de 8h às 17h, e cursasse
faculdade, à noite, nos dias úteis, de 18h40 às 21h50.
Prisão domiciliar do CPP x Prisão domiciliar da LEP
Vale ressaltar que o tema “prisão domiciliar” é tratado tanto no CPP como na LEP, tratando-se, contudo,
de institutos diferentes, conforme se passa a demonstrar:
PRISÃO DOMICILIAR DO CPP

PRISÃO DOMICILIAR DA LEP

Arts. 317 e 318 do CPP.
O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se
referindo à possibilidade de o réu, em vez de
ficar em prisão preventiva, permanecer
recolhido em sua residência.

Art. 117 da LEP.
A LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se
referindo à possibilidade de a pessoa já
condenada cumprir a sua pena privativa de
liberdade na própria residência.
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Trata-se de uma medida cautelar que substitui a
prisão preventiva pelo recolhimento da pessoa
em sua residência.
Hipóteses (importante):
O juiz poderá substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for:

Trata-se, portanto, da execução penal
(cumprimento da pena) na própria residência.
Hipóteses (importante):
O preso que estiver cumprindo pena no regime
aberto poderá ficar em prisão domiciliar
quando se tratar de condenado(a):

I — maior de 80 anos;
I — maior de 70 anos;
II — extremamente debilitado por motivo de
doença grave;
II — acometido de doença grave;
III — imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 anos de idade ou com III — com filho menor ou deficiente físico ou
deficiência;
mental;
IV — gestante;

IV — gestante.

V — mulher com filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos;
VI — homem, caso seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos.
Obs.: os magistrados, membros do MP, da
Defensoria e da advocacia têm direito à prisão
cautelar em sala de Estado-Maior. Caso não
exista, devem ficar em prisão domiciliar.
O juiz pode determinar que a pessoa fique O juiz pode determinar que a pessoa fique
usando uma monitoração eletrônica.
usando uma monitoração eletrônica.
É possível a concessão de prisão domiciliar (da LEP) à pessoa que esteja cumprindo pena em regime
fechado ou semiaberto?
Pela literalidade da LEP, somente teria direito à prisão domiciliar a pessoa condenada ao regime aberto
que se enquadrasse em uma das hipóteses do art. 117 da LEP. No entanto, em hipóteses excepcionais, a
jurisprudência tem autorizado que condenados que estejam no regime fechado ou semiaberto possam ter
direito à prisão domiciliar. Nesse sentido:
(...) A melhor exegese, portanto, do art. 117 da Lei nº 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da
Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do
cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o
imponha.
STJ. 6ª Turma. HC 366.517/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/10/2016.
Voltando ao exemplo
João formulou requerimento ao juiz pedindo que fosse desobrigado do uso da tornozeleira eletrônica,
alegando que o uso do equipamento tem feito com que ele seja vítima de preconceito e discriminação, em
clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Argumentou que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da individualidade da execução da pena, é
possível que o magistrado dispense o uso da monitoração eletrônica, tendo em vista que ele sempre teve
comportamento carcerário exemplar.
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O magistrado indeferiu o pleito em decisão proferida nos seguintes termos:
"O monitoramente eletrônico é a medida mais acertada para que seja garantida a fiscalização do trabalho
externo com prisão domiciliar concedida ao apenado. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de dispensa do
uso da tornozeleira eletrônica."
Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus alegando, dentre outros fundamentos, que a
decisão do magistrado não foi fundamentada para o caso concreto.
Para o STJ, o magistrado agiu corretamente?
NÃO.
A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem fundamentação concreta
evidencia constrangimento ilegal ao apenado.
STJ. 6ª Turma. HC 351.273-CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/2/2017 (Info 597).
O monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, é uma importante alternativa tecnológica
ao cárcere. No entanto, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo o
seu uso ser dispensado nos casos em que fique demonstrada a sua desnecessidade. Isso está, inclusive,
previsto expressamente na LEP:
Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:
I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;
A simples afirmação do magistrado de que o monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do
trabalho externo, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo
para justificar o indeferimento do pedido da defesa, especialmente na situação em análise na qual o
condenado apresenta histórico carcerário favorável.
Assim como se exige motivação concreta para que sejam impostas medidas cautelares penais durante o
processo criminal, a fixação de medidas de controle na fase de execução da pena também exige motivação
por parte do magistrado. Dessa forma, dizer que o uso da tornozeleira eletrônica é a medida mais
adequada, sem examinar o caso concreto, não atende a necessidade de motivação judicial.
Diante do exposto, o STJ determinou que fosse revogada a exigência do monitoramento eletrônico,
ressalvada a possibilidade de o juiz proferir nova e justificada decisão na qual aponte a necessidade
concreta dessa medida.

DIREITO TRIBUTÁRIO
ICMS
Mesmo que o contratante tenha se tornado inadimplente, a empresa prestadora do serviço de
comunicação não terá direito de receber de volta o ICMS pago
As empresas de telefonia primeiro prestam o serviço de comunicação e, depois, ao final do
mês, cobram o preço do serviço (conta de telefone). O que acontece com o ICMS se o
consumidor final do serviço fica inadimplente e não paga a mensalidade? Neste caso, a
empresa prestadora do serviço poderá pedir de volta o valor que recolheu a título de ICMS
alegando que o preço do serviço não foi pago?
NÃO. Ainda que as prestações de serviços de comunicação sejam inadimplidas pelo
consumidor-final (contratante), não cabe a recuperação dos valores pagos pela prestadora
(contratada) a título de ICMS-comunicação incidentes sobre o serviço prestado.
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O fato gerador do ICMS-comunicação ocorre com a prestação onerosa do serviço de
comunicação. A circunstância de o contratante (consumidor-final) ter se tornado inadimplente
não interessa para o fato gerador.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.308.698-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/12/2016 (Info 597).
ICMS
O ICMS é um imposto estadual previsto no art. 155, II, da CF e na LC 87/96:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II — operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
Fatos geradores
Eduardo Sabbag afirma que, resumidamente, o ICMS pode ter os seguintes fatos geradores (Manual de
Direito Tributário. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1061):
 circulação de mercadorias;
 prestação de serviços de transporte intermunicipal;
 prestação de serviços de transporte interestadual;
 prestação de serviços de comunicação.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
As empresas de telefonia pagam ICMS pelo fato de prestarem serviços de comunicação.
A alíquota do ICMS incide sobre o valor do serviço que é prestado pela empresa ao cliente. Isso está
previsto na LC 87/96:
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
(...)
III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;
As empresas de telefonia primeiro prestam o serviço de comunicação e, depois, ao final do mês, cobram o
preço do serviço (conta de telefone).
O que acontece com o ICMS se o consumidor final do serviço fica inadimplente e não paga a
mensalidade? Neste caso, a empresa prestadora do serviço poderá pedir de volta o valor que recolheu a
título de ICMS alegando que o preço do serviço não foi pago?
NÃO.
Ainda que as prestações de serviços de comunicação sejam inadimplidas pelo consumidor-final
(contratante), não cabe a recuperação dos valores pagos pela prestadora (contratada) a título de ICMScomunicação incidentes sobre o serviço prestado.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.308.698-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/12/2016 (Info 597).
O art. 2º, III, a LC 87/96 prevê qual é o fato gerador do ICMS-comunicação:
Art. 2º O imposto incide sobre:
(...)
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
Dessa forma, quando a empresa presta o serviço de forma onerosa (ou seja, impondo um preço por isso),
ela pratica o fato gerador do imposto. O fato de o consumidor não ter pago o preço não muda nada o fato
gerador, que já aconteceu.
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Vale ressaltar que, mesmo o consumidor tendo se tornado inadimplente, isso não significa que a prestação
do serviço tenha sido “gratuita”. O contrato celebrado entre a companhia e o cliente foi do tipo oneroso,
considerando que havia previsão de vantagens para ambos os contratantes. O fato de, durante a
execução, o contratante ter se tornado inadimplente não transforma a natureza do contrato celebrado.
Ele continua sendo oneroso.
Nas palavras do Min. Napoleão Nunes Maia Filho:
“15. No caso dos contratos onerosos, a relação jurídica material estabelecida será marcada pela
imposição de um ônus para todas as partes do contrato; o que no caso em análise é identificado
pela obrigação da concessionária em disponibilizar o serviço de comunicação contratado, bem
como pela obrigação do consumidor final retribuir o serviço com o preço estabelecido. Nesse
aspecto, para o direito privado, o inadimplemento do consumidor final é desinfluente para o
reconhecimento, ou não, da onerosidade do contrato.
16. O mesmo ocorrendo para o direito tributário. O inadimplemento da obrigação civil assumida
pelo contratante (Consumidor-final) não interfere no reconhecimento da ocorrência do fato
gerador que enseja a exação.”

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A portaria interministerial editada pelos Ministérios da Educação e do Planejamento demanda a
manifestação das duas Pastas para a sua revogação. ( )
2) A transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da
tecnologia streaming (webcasting e simulcasting) demanda autorização prévia e expressa pelo titular
dos direitos de autor e caracteriza fato gerador de cobrança pelo ECAD relativa à exploração econômica
desses direitos. ( )
3) É possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se disponha sobre direitos
patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a
decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha. ( ) C
4) Nos contratos de arrendamento mercantil, é permitido que a instituição cobre do consumidor tarifa
bancária pela liquidação antecipada (parcial ou total) do saldo devedor?
5) (XIV OAB 2014) A liquidação antecipada do débito financiado comporta a devolução ou a redução
proporcional de encargos, mas só terá cabimento se assim optar o consumidor no momento da
contratação do serviço. ( )
6) (Juiz TJDFT 2016 CESPE) Cabe ao órgão responsável pelo cadastro de proteção ao crédito, e não ao
credor, a notificação do devedor, antes de proceder à inscrição desabonadora, exigindo-se, para o fiel
atendimento da exigência legal, a prova de efetiva notificação do devedor, por meio de carta com aviso
de recebimento. ( )
7) (DEFENSOR DPE-RN 2015 CESPE) A comprovação da postagem de correspondência notificando o
consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência é bastante para atender ao
disposto no CDC no tocante ao direito de acesso a informação que lhe diga respeito, sendo
desnecessário, nesses casos, o aviso de recebimento. ( )
8) Não há lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito o dever de
investigar o endereço do devedor inscrito. O que lhe compete é remeter a notificação ao endereço
fornecido pelo credor que encaminha o nome do devedor ao cadastro. Se o credor não fornece o
verdadeiro endereço, é ele quem deve responder pelo erro. ( )
9) É passível de gerar responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao
crédito que, a despeito da prévia comunicação do consumidor solicitando que futuras notificações fossem
remetidas ao endereço por ele indicado, envia a notificação de inscrição para endereço diverso. ( )
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10) O advogado deve receber os honorários contratuais calculados sobre o valor global do precatório
decorrente da condenação da União ao pagamento a Município da complementação de repasses ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF), e não sobre o montante que venha a sobrar após eventual compensação de crédito de que
seja titular o Fisco federal. ( )
11) Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 5 (cinco) vezes o
valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. ( )
12) O prazo prescricional para cobrança das anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início
somente quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o
patamar mínimo estabelecido pela Lei 12.514/2011. ( )
13) O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei 9.605/98) absorve o crime de destruição de vegetação
(art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local
não edificável. ( )
14) É atípica a conduta de policial civil que possui, em sua casa, arma de fogo sem registro no órgão
competente. ( )
15) Compete à Justiça Federal apurar suposto crime de estelionato, em que foi obtida vantagem ilícita em
prejuízo de vítimas particulares mantidas em erro mediante a criação de falso Tribunal Internacional de
Justiça e Conciliação para solução de controvérsias. ( )
16) Se ainda não houve a intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão condenatório, mostra-se
ilegal a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado. ( )
17) (MP/SP 2013) O juiz da execução poderá definir a fiscalização por monitoração eletrônica quando
autorizar saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar. ( )
18) A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem fundamentação concreta
evidencia constrangimento ilegal ao apenado. ( )
19) (AGU 2015 CESPE) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, caso o réu tenha
mais de oitenta anos ou prove ser portador de doença grave que cause extrema debilidade. ( )
20) Ainda que as prestações de serviços de comunicação sejam inadimplidas pelo consumidor-final
(contratante), não cabe a recuperação dos valores pagos pela prestadora (contratada) a título de ICMScomunicação incidentes sobre o serviço prestado. ( )
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