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DIREITO ADMINISTRATIVO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Aplica-se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário
previsto no art. 19 da lei da ação popular
Importante!!!
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade
administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC
e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607).
Noções gerais sobre o reexame necessário
O chamado “reexame necessário” ou “duplo grau de jurisdição obrigatório” é um instituto previsto no art.
496 do CPC/2015 e em algumas leis esparsas:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a
remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
Deixa eu explicar melhor:
- Se a sentença proferida pelo juiz de 1ª instância: a) for contra a Fazenda Pública; ou b) julgar procedentes
os embargos do devedor na execução fiscal (o que também é uma sentença contra a Fazenda Pública);
- Essa sentença deverá ser, obrigatoriamente, reexaminada pelo Tribunal de 2º grau (Tribunal de Justiça
ou Tribunal Regional Federal);
- Mesmo que a Fazenda Pública não recorra;
- E, enquanto não for realizado o reexame necessário, não haverá trânsito em julgado.
Obs: o reexame necessário não possui natureza jurídica de recurso. Desse modo, é tecnicamente incorreto
denominar este instituto de “recurso ex officio”, “recurso de ofício” ou “recurso obrigatório”.
Exceções ao reexame necessário
O CPC prevê, em dois parágrafos, situações em que, mesmo a sentença se enquadrando nos incisos do
art. 496, não haverá a obrigatoriedade do reexame necessário:
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido
na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias
e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e
fundações de direito público.
§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
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II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do
próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.
Reexame necessário “invertido” previsto na Lei de Ação Popular
A Lei nº 4.717/65 prevê que se o juiz concluir pela carência ou pela improcedência da ação popular, essa
sentença estará sujeita ao reexame necessário. Veja:
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar
a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.
Assim, quando a sentença da ação popular for procedente, não haverá reexame necessário. Perceba,
portanto, que o art. 19 inverte a lógica da remessa necessária do CPC. Pelo CPC, se a Fazenda “perde”,
haverá reexame. Na ação popular, o reexame necessário ocorre se o cidadão perde.
Em virtude disso, podemos dizer que esse art. 19 traz uma hipótese de duplo grau de jurisdição invertido,
ou seja, um duplo grau que ocorre em favor do cidadão (e não necessariamente da Fazenda Pública).
É possível aplicar esse art. 19 da Lei nº 4.717/65 para as ações de improbidade administrativa?
SIM.
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa
está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica
da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607).
Vale ressaltar que se a ação de improbidade administrativa for julgada improcedente haverá a necessidade
de remessa oficial independentemente do valor da sucumbência (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp
1379659/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2017).

CONSELHOS PROFISSIONAIS
Técnico de futebol não precisa ser inscrito no Conselho Regional de Educação Física
O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos
profissionais graduados em Educação Física, não havendo obrigatoriedade legal de registro
junto ao respectivo Conselho Regional.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.650.759-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/4/2017 (Info 607).
Técnico ou treinador de futebol
Existe uma lei que regulamenta a profissão de técnico de futebol. Trata-se da Lei nº 8.650/93, que dispõe
sobre as relações de trabalho do treinador profissional de futebol, prevendo direitos e deveres.
O art. 3º da Lei prevê o seguinte:
Art. 3º O exercício da profissão de Treinador Profissional de Futebol ficará assegurado
preferencialmente:
I - aos portadores de diploma expedido por Escolas de Educação Física ou entidades análogas,
reconhecidas na forma da Lei;
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II - aos profissionais que, até a data do início da vigência desta Lei, hajam, comprovadamente,
exercido cargos ou funções de treinador de futebol por prazo não inferior a seis meses, como
empregado ou autônomo, em clubes ou associações filiadas às Ligas ou Federações, em todo o
território nacional.
Com base nesse dispositivo, o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) passou a exigir que todo
treinador de futebol, para que pudesse exercer suas atividades, fosse inscrito no respectivo Conselho
Regional de Educação Física.
Esta exigência é válida?
NÃO. Conforme vimos acima pelo art. 3º, a profissão de técnico ou treinador profissional de futebol pode
ser exercida não apenas por pessoas graduadas em Educação Física, mas também por outros profissionais
descritos no inciso II.
Além disso, esse art. 3º fala em “preferencialmente”. Desse modo, pode-se dizer que o art. 3º faz uma
“recomendação” e dá prioridade aos diplomados em educação física, bem como aos profissionais que, até
22 de abril de 1993 (data de início da vigência da lei), comprovem o exercício de cargos ou funções de
treinador de futebol, por, no mínimo, 6 meses, em clubes ou associações filiadas às Ligas ou Federações,
em todo o território nacional.
Isso significa que a Lei nº 8.650/93 em nenhum momento proíbe que outros profissionais que não se
enquadram nos incisos I e II do art. 3º possam ser treinadores de futebol (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp
702.306/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/07/2015).
Em outras palavras, não se exige uma qualificação para que o indivíduo seja treinador de futebol.
Lei nº 9.696/98
Vale ressaltar, ainda, que a Lei nº 9.696/98, que elenca os profissionais que devem ser inscritos nos
Conselhos Regionais de Educação Física, não prevê essa exigência aos treinadores de futebol:
Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação
Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de
Educação Física.
Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os
seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou
reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior
estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido
atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo
Conselho Federal de Educação Física.
Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar,
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como
prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados,
participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos,
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.
Em suma:
O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos profissionais
graduados em Educação Física, não havendo obrigatoriedade legal de registro junto ao respectivo
Conselho Regional.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.650.759-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/4/2017 (Info 607).
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DIREITO CIVIL
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
Se for realizada nova alienação do terreno onde iria ser construído o imóvel,
é necessário que o proprietário/vendedor faça a indenização dos antigos adquirentes
O proprietário de terreno objeto de contrato de permuta com incorporadora/construtora,
rescindido por decisão judicial no curso do processo falimentar desta, tem responsabilidade
pelos danos sofridos pelos antigos adquirentes de unidades autônomas no empreendimento
imobiliário inacabado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.537.012-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
Incorporação imobiliária
É a atividade desenvolvida por um incorporador (pessoa física ou jurídica) por meio da qual ele planeja a
construção de um condomínio com unidades autônomas (ex: um prédio com vários apartamentos) e,
antes mesmo de iniciar a edificação, já aliena as unidades para os interessados e, com os recursos obtidos,
vai construindo o projeto.
Nas palavras do Min. Luis Felipe Salomão, "a expressão incorporação imobiliária designa a iniciativa do
empreendedor que, com a venda antecipada das unidades autônomas, obtém capital necessário para a
construção de edifício de apartamentos, sob o regime condominial".
Assim, por meio da incorporação imobiliária, é realizada a venda antecipada de unidades imobiliárias com
o objetivo de obter recursos para a construção e entrega, no futuro, das unidades habitacionais.
Lei nº 4.591/64
A Lei nº 4.591/64 trata sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
Parte da Lei nº 4.591/64 foi revogada pelo Código Civil de 2002.
O art. 28 da Lei, que continua em vigor, assim conceitua incorporação imobiliária:
Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela presente Lei.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida
com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações
ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas.
Imagine a seguinte situação hipotética:
A incorporadora “Habibem” estava construindo um edifício residencial de 12 andares.
João celebrou contrato de promessa de compra e venda para adquirir um dos apartamentos “na planta”,
pagando à vista R$ 500 mil, o valor da unidade.
João somente receberia o apartamento quando a obra fosse concluída.
Ocorre que a incorporadora foi à falência quando as obras já estavam bem adiantadas.
O terreno onde estava sendo construído o edifício pertencia à empresa “TERR”, que havia celebrado com
a incorporadora um contrato de compra e venda. De acordo com esse contrato, a “TERR” comprometeuse a vender o terreno e, como pagamento, receberia 10 apartamentos quando eles estivessem prontos.
Foi uma espécie de permuta, ou seja, a troca do terreno por 10 apartamentos.
Como a obra não foi concluída em virtude da falência, a empresa “TERR” conseguiu obter, por decisão do
juízo falimentar, a resolução do contrato e a retomada do terreno.
Essa decisão frustrou João e os demais adquirentes. Isso porque a intenção deles era formar um grupo de
adquirentes para custearem o término da construção.
Para piorar ainda mais a situação, a empresa “TERR” contratou uma nova construtora, que terminou as
obras do edifício inacabado.
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Diante disso, João ingressou com ação de indenização contra a empresa “TERR” pedindo o valor gasto com
o apartamento que não lhe foi entregue.
A ação deverá ser julgada procedente? A empresa “TERR”, proprietária do terreno, tem
responsabilidade neste caso? Rescindido o contrato de permuta do terreno onde se realizaria o
empreendimento imobiliário pelo juízo falimentar, o proprietário responde pela nova alienação do
imóvel objeto da rescisão?
SIM.
O proprietário de terreno objeto de contrato de permuta com incorporadora/construtora, rescindido
por decisão judicial no curso do processo falimentar desta, tem responsabilidade pelos danos sofridos
pelos antigos adquirentes de unidades autônomas no empreendimento imobiliário inacabado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.537.012-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
A Lei nº 4.591/64 prevê que o proprietário do imóvel tem o dever de indenizar os titulares (adquirentes)
das unidades autônomas em caso de nova alienação do terreno, mesmo com a rescisão contratual da
permuta decretada pelo juízo falimentar. Confira:
Art. 40. No caso de rescisão de contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, ficarão
rescindidas as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do
terreno.
§ 1º Nesta hipótese, consolidar-se-á, no alienante em cujo favor se opera a resolução, o direito
sobre a construção porventura existente.
§ 2º No caso do parágrafo anterior, cada um dos ex-titulares de direito à aquisição de unidades
autônomas haverá do mencionado alienante o valor da parcela de construção que haja adicionado
à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo ex-titular.
§ 3º Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena de nulidade, não poderá o alienante em cujo
favor se operou a resolução voltar a negociar seus direitos sobre a unidade autônoma, sem a
prévia indenização aos titulares, de que trata o § 2º.
§ 4º No caso do parágrafo anterior, se os ex-titulares tiverem de recorrer à cobrança judicial do
que lhes for devido, somente poderão garantir o seu pagamento a unidade e respectiva fração de
terreno objeto do presente artigo.
A regra protetiva prevista no art. 40 da Lei nº 4.591/64, especialmente a constante nos seus §§ 3º e 4º,
busca resguardar os direitos dos adquirentes das unidades autônomas, evitando-se o enriquecimento sem
causa do proprietário do terreno, em cujo favor se operou a rescisão contratual.
Cumpre ressaltar que a condição para a indenização dos adquirentes ocorre desde que tenha havido
acréscimo, construção ou investimento no terreno.
Vale ressaltar que, mesmo havendo a habilitação do adquirente no processo de falência como credor
privilegiado, isso não isenta o proprietário do terreno da sua obrigação legal de indenizar em caso de nova
alienação.
Enfim, a habilitação do crédito do adquirente da unidade autônoma no processo falimentar do
incorporador não autoriza que o proprietário do terreno aliene o objeto da rescisão sem que haja o devido
pagamento da respectiva indenização, sob pena de seu enriquecimento sem causa.
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ALIMENTOS
Termo inicial do prazo prescricional para cumprimento de sentença de alimentos
O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de verba
alimentícia retroativa se inicia tão somente com o trânsito em julgado da decisão que
reconheceu a paternidade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.063-AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Em 2008, Lucas ajuizou ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos contra João
alegando que ele seria seu pai.
Em 2009 foi proferida sentença reconhecendo a paternidade e condenando João a pagar os alimentos
desde a data da citação.
Em 2010, Lucas fez 18 anos, atingindo, assim, a maioridade. Vale ressaltar que logo em seguida ele
ingressou na universidade.
Em 19/08/2012, após uma sucessão de recursos, houve o trânsito em julgado da sentença.
Em 05/08/2014, Lucas ingressou com cumprimento de sentença cobrando os valores atrasados de pensão
alimentícia de 2008 até 2012.
João alegou, em sua defesa, que houve prescrição para a cobrança das referidas parcelas alimentares.
Segundo a tese do devedor, o prazo prescricional para cobrança de dívidas alimentares é de 2 anos, nos
termos do art. 206, § 2º do Código Civil, e este prazo teria se iniciado em 2010, quando Lucas atingiu a
maioridade e cessou o poder familiar (art. 197, II).
Veja o que diz o Código Civil:
Art. 197. Não corre a prescrição:
(...)
II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se
vencerem.
O argumento do devedor foi aceito pelo STJ? Houve prescrição neste caso?
NÃO.
O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de verba
alimentícia retroativa se inicia tão somente com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
paternidade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.063-AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
“Tratando-se de ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos, o prazo
prescricional das prestações vencidas somente começa a fluir a partir do momento em que, por estar
definitivamente firmada a obrigação, o beneficiário podia exigi-las.” (CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos.
8ª ed. São Paulo: RT, 2013, p. 96).
Faltava o requisito da exigibilidade para a promoção do cumprimento da sentença porque a obrigação não
estava definitivamente firmada, o que somente veio a ocorrer com o trânsito em julgado da sentença da
investigatória de paternidade.
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O termo inicial da execução da sentença é o do respectivo trânsito em julgado, nada importando que –
recebido o recurso no só efeito devolutivo – já fosse possível a execução provisória. (...)
STJ. 3ª Turma. AgRg no AG 617.869/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 29/11/2005.

DIREITO EMPRESARIAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Os bondholders podem votar no plano de recuperação da empresa
Os bondholders – detentores de títulos de dívida emitidos por sociedades em recuperação
judicial e representados por agente fiduciário – têm assegurados o direito de voto nas
deliberações sobre o plano de soerguimento.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.670.096-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e,
com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.
A recuperação judicial consiste, portanto, em um processo judicial, no qual será construído e executado
um plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência.
FASES DA RECUPERAÇÃO
De forma resumida, a recuperação judicial possui 3 fases:
a) Postulação: inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
b) Processamento: vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
c) Execução: da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.
JUÍZO FALIMENTAR
A Lei n. 11.101/2005, em seu art. 3º, prevê que é competente para deferir a recuperação judicial o juízo
do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.
A falência e a recuperação judicial são sempre processadas e julgadas na Justiça estadual.
PLANO DE RECUPERAÇÃO
Em até 60 dias após o despacho de processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar
em juízo um plano de recuperação da empresa, sob pena de convolação (conversão) do processo de
recuperação em falência.
Este plano deverá conter:
 discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados (art. 50);
 demonstração de sua viabilidade econômica; e
 laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada.
Os credores analisam o plano apresentado, que pode ser aprovado ou não pela assembleia geral de
credores.
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Credores são avisados sobre o plano, podendo apresentar objeções
Após o devedor apresentar o plano de recuperação, o juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso
aos credores sobre o recebimento do plano e fixando prazo para a manifestação de eventuais objeções.
Desse modo, os credores serão chamados a analisar esse plano e, se não concordarem com algo, poderão
apresentar objeção.
O prazo para os credores apresentarem objeções é de 30 dias.
Se não houver objeção dos credores
Caso nenhum credor apresente objeção ao plano no prazo fixado, considera-se que houve aprovação
tácita.
Nessa hipótese, não será necessária a convocação de assembleia-geral de credores para deliberar sobre o
plano.
Se houver objeção por parte dos credores
Havendo objeção de algum credor, o juiz deverá convocar a assembleia-geral de credores para que ela
decida sobre o plano de recuperação apresentado.
A assembleia-geral, após as discussões e esclarecimentos pertinentes, poderá:
a) aprovar o plano sem ressalvas;
b) aprovar o plano com alterações;
c) não aprovar o plano.
Se o plano não for aprovado: o juiz decreta a falência (salvo na hipótese do art. 58, § 1º).
Se o plano for aprovado: o juiz homologa a aprovação e concede a recuperação judicial, iniciando-se a
fase de execução. Atenção: no regime atual, o plano de recuperação é aprovado pelos credores e apenas
homologado pelo juiz.
“BONDHOLDERS”
Noções gerais
Tem sido cada vez mais comum que empresas brasileiras emitam títulos (ou papeis representativos de
dívida) no mercado internacional como uma forma de captar recursos.
Assim, é como se fosse um “empréstimo” que a empresa obtém no exterior emitindo títulos em favor dos
investidores estrangeiros.
Esses títulos de dívida são conhecidos como bonds (“obrigação”) e os investidores que adquirem esses
títulos são chamados de bondholders (“obrigacionistas”).
Assim, os bondholders são investidores que adquiriram títulos de dívida (bonds) emitidos por companhias
brasileiras que buscaram financiar suas atividades no exterior.
A emissão desses bonds é instrumentalizada (formalizada) por meio de uma escritura (indenture), que
deve indicar o nome do agente fiduciário (indenture trustee) responsável por atuar em favor dos
investidores finais.
Essa escritura (indenture) deverá estabelecer os direitos e deveres dos titulares (bondholders), quais são
emissores e os garantidores dos títulos e também quem é o agente fiduciário (indenture trustee) que
funciona como representante dos interesses dos bondholders.
Os bondholders são credores da empresa. Caso a empresa que emitiu os títulos requeira a recuperação
judicial, os bondholders poderão participar da Assembleia Geral de Credores?
SIM. Os bondholders, diretamente ou por meio do agente fiduciário, poderão participar da Assembleia
Geral de Credores, possuindo direito de voz e voto.
Em regra, no processo de recuperação judicial, consta apenas o nome do agente fiduciário na lista de
credores.
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Ocorre que, na realidade, os verdadeiros titulares do interesse econômico-financeiro, que sofrerão
diretamente os efeitos da reorganização empresarial, são os investidores finais (bondholders), pois são
eles os reais credores das recuperandas.
Por esse motivo, é possível conferir a possibilidade de os bondholders votarem diretamente nas
assembleias de credores, a fim de que possam deliberar acerca de questões que guardam relação direta
com seus interesses.
Em suma:
Os bondholders – detentores de títulos de dívida emitidos por sociedades em recuperação judicial e
representados por agente fiduciário – têm assegurados o direito de voto nas deliberações sobre o plano
de soerguimento.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.670.096-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2017 (Info 607).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Para que a cessão do precatório seja válida, é necessário que
o crédito cedido esteja expressamente consignado no precatório
O cessionário de honorários advocatícios tem legitimidade para se habilitar no crédito
consignado em precatório desde que comprovada a validade do ato de cessão por escritura
pública e seja discriminado o valor devido a título de verba honorária no próprio requisitório,
não preenchendo esse último requisito a simples apresentação de planilha de cálculo final
elaborada pelo Tribunal de Justiça.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.127.228-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/6/2017 (Info 607).
Honorários advocatícios
Os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar. Esse
é o entendimento pacífico tanto do STJ como do STF. É como se fosse o “salário” de um empregado. O
CPC 2015 prevê isso expressamente no art. 85, § 14. No mesmo sentido é a SV 47:
Súmula vinculante 47-STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos
créditos dessa natureza.
Espécies de honorários advocatícios
Os honorários advocatícios dividem-se em:
a) Contratuais (convencionados): ajustados entre a parte e o advogado por meio de um contrato. Ex.: a
União ajuizou ação de desapropriação contra João. Este procura, então, um advogado e firma com ele um
contrato para que o causídico prepare sua defesa e acompanhe a demanda. João combina o pagamento
de R$ 20 mil reais para Dr. Rui (seu advogado).
b) Sucumbenciais: são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado
da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC/2015. Ex.: João foi a parte vencedora na ação de
desapropriação e a União, a parte vencida. A sentença que condenou a União a pagar a indenização a João
também determinou que a União pagasse os honorários ao advogado de João.
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O advogado da parte vencedora terá direito aos honorários contratuais e aos honorários sucumbenciais,
estes últimos pagos pela parte sucumbente (vencida). Obs.: tanto os honorários contratuais como os
sucumbenciais pertencem ao advogado e são considerados verba alimentar.
O advogado da parte vencida, por sua vez, terá direito apenas aos honorários contratuais. Ele não perde
ou deixa de receber os honorários contratuais pelo fato de seu cliente ter perdido a causa. Isso porque a
obrigação do advogado, em regra, é de meio e não de resultado.
Direito autônomo
Desse modo, é correto dizer que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do
advogado. Isso significa que o valor previsto na sentença como sendo de honorários advocatícios pertence
somente ao advogado e não tem qualquer relação com a parte vencedora.
Como os honorários sucumbenciais constituem-se em direito autônomo do advogado, caso a parte
vencida não pague, espontaneamente, esta quantia ao advogado, este poderá executar o valor:
• nos próprios autos onde tramita a ação de seu cliente;
• ou então em uma outra ação executiva ajuizada apenas para este fim.
Se a Fazenda Pública for condenada, ela também terá que pagar honorários sucumbenciais?
SIM. Neste caso, os honorários serão fixados segundo as regras do art. 85, § 3º do CPC.
Regime de precatórios
Se a Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal for condenada, por sentença judicial
transitada em julgado, a pagar determinada quantia a alguém, este pagamento será feito sob um regime
especial chamado de “precatório” (art. 100 da CF/88).
O precatório deverá prever o valor a ser pago à parte e a quantia a ser paga ao advogado
No precatório deverá estar discriminado, de forma separada:
• o valor a ser pago pela Fazenda Pública para a parte vencedora (crédito principal objeto da condenação),
constando o nome da parte como beneficiária;
• o valor a ser pago pela Fazenda Pública para o advogado da parte vencedora, a título de honorários
sucumbenciais, constando o nome do advogado como beneficiário.
A possibilidade de o precatório ser expedido em nome do advogado, quanto à verba honorária, está
prevista, inclusive, na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB):
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer
que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
Em vez de receber os honorários que estão consignados no precatório, o advogado poderá ceder este
crédito para um terceiro?
SIM. O crédito consubstanciado nos honorários de sucumbência pertence ao advogado, que detém o
direito material de executá-lo ou, se assim o preferir, cedê-lo a terceiro.
E se o precatório tiver sido expedido apenas em nome da parte vencedora, sem mencionar o nome do
advogado? Isso fará com que o advogado tenha algum prejuízo?
NÃO. Mesmo o precatório tendo sido expedido em nome apenas da parte vencedora, o seu advogado
poderá ter direito de executar o crédito dos seus honorários ou cedê-lo a terceiros. Trata-se do
entendimento consolidado do STJ:
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O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo ou cedêlo a terceiro.
STJ. Corte Especial. REsp 1102473/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/05/2012
(recurso repetitivo) (Info 497).
Vimos acima que o precatório pode estar no nome apenas da parte vencedora. Mas existe alguma
formalidade que o precatório tenha que obedecer para que o advogado possa receber normalmente seu
crédito ou cedê-lo a terceiro?
SIM. Se o precatório foi expedido em nome apenas da parte, nele deverá constar expressamente o valor
que é devido à parte e o valor que corresponde aos honorários sucumbenciais.
Ok, entendi. Então, basta que o valor dos honorários esteja discriminado no requisitório. Imagine agora
a seguinte situação: no precatório não constou expressamente o valor dos honorários; no entanto, o
advogado juntou aos autos a planilha de cálculo final elaborada pelo Tribunal de Justiça na qual está
detalhado o valor dos honorários. Neste caso, o requisito está suprido? A apresentação da planilha de
cálculo final elaborada pelo TJ é suficiente?
NÃO. É indispensável a discriminação no precatório do valor devido a título da respectiva verba
advocatícia, não preenchendo esse último requisito a simples apresentação de planilha de cálculo final
elaborada pelo Tribunal de Justiça.
Então, para que a cessão do precatório seja válida, é necessário que o crédito que foi cedido esteja
expressamente descrito (consignado) no precatório?
Isso, exatamente.
Requisitos para que o cessionário possa se habilitar no crédito consignado no precatório:
1) Deve-se comprovar a validade do ato de cessão dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que deve
ser realizado por escritura pública; e
2) Deve estar discriminado no precatório o valor devido a título da respectiva verba advocatícia.
Preenchidos estes dois requisitos, deve-se reconhecer a legitimidade do cessionário para se habilitar no
crédito consignado no precatório.
Resumindo:
O cessionário de honorários advocatícios tem legitimidade para se habilitar no crédito consignado em
precatório desde que comprovada a validade do ato de cessão por escritura pública e seja discriminado
o valor devido a título de verba honorária no próprio requisitório, não preenchendo esse último
requisito a simples apresentação de planilha de cálculo final elaborada pelo Tribunal de Justiça.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.127.228-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/6/2017 (Info 607).
Veja outro precedente no mesmo sentido:
(...) 2. Assim, ainda que o precatório não tenha sido expedido exclusivamente no nome do Procurador, e
sim em nome da parte, não há qualquer interferência na disponibilidade do crédito referente aos
honorários advocatícios sucumbenciais.
3. No presente caso, o acórdão embargado entendeu ser possível a cessão do crédito ao argumento de
que o valor da verba honorária foi destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no
momento da apresentação do cálculo final.
4. Ocorre que, conforme antes demonstrado, exige-se que o valor dos honorários seja especificado no próprio
precatório, o que, contudo, não ocorreu, impossibilitando a cessão da verba honorária a terceiros. (...)
STJ. Corte Especial. EREsp 1.178.915, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 2/12/2015.
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IMPEDIMENTO PARA ADVOCACIA
Impedimento à advocacia envolvendo parlamentares
O art. 30, II, da Lei nº 8.906/94, prevê que os membros do Poder Legislativo (Vereadores,
Deputados e Senadores) são impedidos de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas
jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações
públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço
público.
Essa proibição abrange a advocacia envolvendo qualquer dos entes federativos (União,
Estados, DF e Municípios).
Assim, o desempenho de mandato eletivo no Poder Legislativo impede o exercício da
advocacia a favor ou contra pessoa jurídica de direito público pertencente a qualquer das
esferas de governo – municipal, estadual ou federal.
Ex1: um Deputado Estadual, além de não poder advogar em causas relacionadas com o Estadomembro, também está impedido de advogar em processos envolvendo os Municípios ou a União.
Ex2: um Vereador não pode advogar contra o INSS, mesmo sendo esta uma autarquia federal.
Ex3: um Deputado Federal não pode, advogando em causa própria, ajuizar uma ação popular,
qualquer que seja o ente federativo envolvido.
STJ. 1ª Seção. EAREsp 519.194-AM, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/6/2017 (Info 607).
Incompatibilidade e impedimento para o exercício da advocacia
O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) prevê determinadas situações em que a pessoa não poderá exercer
a advocacia. Tais hipóteses são divididas em dois grupos:
INCOMPATIBILIDADE
Trata-se de uma proibição TOTAL.
Isso significa que a pessoa não poderá exercer a
advocacia em nenhum caso.
As hipóteses estão previstas no art. 28.
Exs.: magistrados, membros do MP, militares,
policiais, gerentes de instituições financeiras.

IMPEDIMENTO
Trata-se de uma proibição PARCIAL.
Isso significa que a pessoa não poderá exercer a
advocacia em determinadas situações.
As hipóteses estão previstas no art. 30.
Ex.: os servidores da administração pública contra
a Fazenda Pública que os remunere.

Impedimento à advocacia envolvendo parlamentares
Os parlamentares estão impedidos de advogar em causas que envolvam a Administração Púbica direta e
indireta, bem como concessionárias ou permissionárias de serviço público. Veja o que diz a lei:
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
(...)
II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas
jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações
públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço
público.
Quando o inciso II fala em membros do Poder Legislativo, ele está se referindo a Vereadores, Deputados
Estaduais, Deputados Federais e Senadores.
Feitas estas considerações, imagine a seguinte situação hipotética:
Determinada empresa ingressou com ação contra o Município de Manaus (AM).
Ocorre que o advogado dessa empresa era um Deputado Estadual.
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O Município alegou que o Deputado não poderia advogar na presente causa por incidir o impedimento
previsto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.906/94.
O Deputado Estadual, por sua vez, argumentou que a proibição do inciso II do art. 30 abrange apenas a
esfera ao qual o parlamentar está vinculado, ou seja, como ele é Deputado Estadual, ele somente está
impedido de advogar nas causas envolvendo a Administração Pública estadual.
Qual das duas teses foi acolhida pelo STJ? Um Deputado Estadual pode atuar como advogado em
processos envolvendo Município ou a União?
NÃO. A tese acolhida foi a do Município. Segundo decidiu o STJ:
O desempenho de mandato eletivo no Poder Legislativo impede o exercício da advocacia a favor ou
contra pessoa jurídica de direito público pertencente a qualquer das esferas de governo – municipal,
estadual ou federal.
STJ. 1ª Seção. EAREsp 519.194-AM, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/6/2017 (Info 607).
A redação do art. 30, II, do Estatuto da OAB não restringe a proibição apenas para a esfera onde o
parlamentar atua. Assim, essa restrição abrange a advocacia envolvendo qualquer dos entes federativos
(União, Estados, DF e Municípios).
Ex1: um Deputado Estadual, além de não poder advogar em causas relacionadas com o Estado-membro,
também está impedido de advogar em processos envolvendo os Municípios ou a União.
Ex2: um Vereador não pode advogar contra o INSS, mesmo sendo esta uma autarquia federal.
Ex3: um Deputado Federal não pode, advogando em causa própria, ajuizar uma ação popular, qualquer
que seja o ente federativo envolvido.

DEPÓSITOS JUDICIAIS
A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários
A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários.
STJ. Corte Especial. REsp 1.131.360-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/5/2017 (recurso repetitivo) (Info 607).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa ABC Ltda ingressou com ação judicial questionando determinado tributo federal que entendeu
indevido.
A fim de evitar a exigibilidade imediata do tributo, a empresa depositou na Caixa Econômica Federal R$
500 mil, quantia que a União estava cobrando referente ao aludido tributo.
10 anos depois, após ter o seu pedido julgado procedente, a empresa quer levantar os valores
depositados.
Não seria justo que, após todos esses anos, a empresa recebesse o valor depositado sem qualquer encargo.
Desse modo, a parte terá direito de receber a quantia depositada acrescida de correção monetária, para
que não seja prejudicada pela demora.
De quem é a obrigação de pagar a correção monetária: da União ou da CEF?
Da CEF. Segundo o STJ, a responsabilidade pela atualização monetária de valores em depósito judicial é
da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Nesse sentido, existe um enunciado:
Súmula 179-STJ: O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo
pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.
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Logo, o pedido de atualização monetária deve ser dirigido à instituição financeira no processo em que foi
realizado o depósito judicial.
Ressalte-se, ainda, que a discussão quanto à remuneração dos depósitos judiciais deve ser feita na própria
demanda, ou seja, não é necessário que a parte ajuíze uma nova ação (ação autônoma) contra o banco
depositário para receber a quantia. Incide o teor do enunciado 271 do STJ:
Súmula 271-STJ: A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o
banco depositário.
Na correção monetária do valor depositado deverão ser incidir os expurgos inflacionários (Plano Verão,
Plano Collor I e II etc)?
SIM.
A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários.
STJ. Corte Especial. REsp 1.131.360-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 3/5/2017 (recurso repetitivo) (Info 607).
Como vimos acima, o vencedor do litígio tem o direito de sacar o valor que estava no depósito judicial
acrescido de correção monetária.
A correção monetária é simplesmente uma forma de manter o poder de compra da moeda. Se uma pessoa
tem 1 milhão de reais hoje, não significa que daqui a dois anos esse 1 milhão de reais conseguirá comprar
as mesmas coisas. O normal é que não, em virtude da inflação. Logo, a correção monetária tem por
objetivo fazer com que o valor de compra da moeda seja “atualizado”.
Para que o valor levantado pela parte seja “atualizado” de forma correta, é necessário que isso inclua os
expurgos inflacionários, considerando que eles nada mais são do que o reconhecimento de que os índices
de inflação apurados num determinado período não corresponderam ao percentual que deveria ter sido
utilizado.
Assim, os depósitos judiciais devem ser corrigidos monetariamente de forma plena (ou cheia), inclusive
com a aplicação dos índices dos chamados expurgos inflacionários. Essa técnica visa a preservar o poder
aquisitivo da moeda, especialmente em períodos de inflação crônica. Sem a incidência dessa metodologia,
ocorrerá que a parte depositante, ao levantar o depósito, receberá menos do que lhe cabe, porquanto a
erosão inflacionária terá corroído sensivelmente o seu valor, enquanto o depositário (instituição
financeira) teve a oportunidade de aplicar o dinheiro durante todo o tempo do depósito.
Vale ressaltar que o entendimento acima se aplica mesmo que o depósito judicial tenha sido realizado na
vigência do Decreto-Lei nº 1.737/79, que determinava que a atualização monetária, nesses casos, seria
feita de acordo com os critérios fixados para os débitos tributários.

EXECUÇÃO
Demora de se obter documentos em poder de terceiro e prescrição da execução
A partir da vigência da Lei nº 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi
sucedido, conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é
mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando
a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de
transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem
interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para
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obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a
terceiros.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.336.026-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/6/2017 (recurso repetitivo)
(Info 607).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, servidor público, ingressou com ação de cobrança contra a União.
A demanda foi julgada procedente condenando a ré a pagar quantia a ser definida na fase de liquidação
com base nas fichas financeiras do autor.
A sentença transitou em julgado em março de 2003.
Em abril de 2004, o juiz, a requerimento de João, determinou que a União apresentasse as fichas
financeiras do autor a fim de calcular o valor devido da execução.
Ocorre que a União somente apresentou todos os documentos em 2007.
Com os documentos, em abril de 2008, João ingressou com a execução.
A União apresentou Embargos à Execução alegando que houve prescrição da pretensão executória,
conforme o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, porque a execução foi apresentada mais de 5
anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Relembre o que diz o art. 1º do Decreto nº
20.910/1932:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
João apresentou dois argumentos para refutar os embargos da União:
1) o prazo prescricional do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se apenas para as ações, e não para as
execuções;
2) alegou que não ingressou antes com a liquidação de sentença em virtude de a União ter demorado para
fornecer os documentos que ele necessitava para apurar o crédito (no caso, as fichas financeiras da época
em que ele era servidor público federal). Assim, sustentou que, enquanto a União não tivesse apresentado
os documentos, o prazo prescricional ficaria suspenso.
Primeira pergunta: o prazo prescricional do Decreto nº 20.910/1932 é restrito para as ações, sendo
inaplicável para as execuções? Esse argumento é correto?
NÃO. O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, consoante dispõe a Súmula
150-STF (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”). Logo, para as execuções contra
a Fazenda Pública também se aplica o prazo prescricional do Decreto nº 20.910/1932.
Segunda pergunta: o fato de a União ter demorado a apresentar os documentos requisitados (fichas
financeiras) impedia o credor de pedir a execução? O prazo prescricional ficou suspenso nesse período
de atraso?
NÃO.
A Lei nº 10.444/2002 incluiu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973.
Posteriormente, a Lei nº 11.232/2005 revogou esse § 1º do art. 604 e transportou o seu conteúdo para o
art. 475-B, §§ 1º e 2º.
O que essas duas Leis estabeleceram sobre o tema que estamos discutindo aqui: elas disseram que, se a
execução depender apenas de cálculos que serão feitos com base em documentos que estão em poder
do executado e caso o executado, mesmo intimado, não os apresente, o exequente poderá fazer os
próprios cálculos e eles serão reputados como corretos. Veja a redação do CPC/1973:
Art. 475-B (...)
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§ 1º Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do
devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de
até trinta dias para o cumprimento da diligência. (Incluído pela Lei nº 11.232/2005)
§ 2º Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão
corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a
situação prevista no art. 362. (Incluído pela Lei nº 11.232/2005)
Assim, pode-se dizer que:
A partir da vigência da Lei nº 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido,
conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível,
para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputandose correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar
de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.336.026-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/6/2017 (recurso repetitivo) (Info 607).
Assim, como havia passado o prazo fixado para a União apresentar os documentos, João deveria ter
apresentado a sua própria planilha de cálculos e iniciado a execução.
Então, mesmo sem a União apresentar os documentos, já estava correndo o prazo prescricional para João?
SIM. O prazo prescricional para a execução não sofre qualquer suspensão ou interrupção pelo fato de se
estar aguardando o cumprimento da diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos
perante a Administração ou junto a terceiros.
“A demora na apresentação das fichas financeiras necessárias para a apuração do quantum debeatur não
é causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” (STJ. 5ª Turma. REsp 1.159.042/PR, Rel. Min. Jorge
Mussi, julgado em 23/10/2014).
Resumindo:
A partir da vigência da Lei nº 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido,
conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível,
para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros,
reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais
documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob
a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer
demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a
administração ou junto a terceiros.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.336.026-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/6/2017 (recurso repetitivo) (Info 607).
O entendimento acima continua sendo aplicável com o CPC/2015?
O tema gerará polêmica, mas penso que não. As regras dos §§ 1º e 2º do art. 475-B do CPC/1973 não
foram reproduzidas igualmente no CPC/2015. O novo CPC prevê que, se o documento em poder do
devedor for necessário para a elaboração dos cálculos, o juiz irá requisitá-los e se o executado não
apresentar, poderá responder por crime de desobediência (§ 3º do art. 524). Por outro lado, se o
documento em poder do devedor for necessário para a complementação dos cálculos, o juiz irá requisitálos e se o executado não apresentar, o credor faz os cálculos com base nos dados que dispõe e estes
cálculos gozarão de presunção relativa de correção (§§ 4º e 5º do art. 524). Veja a redação do CPC/2015:
Art. 524 (...)
§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do
executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.
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§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do
executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30
(trinta) dias para o cumprimento da diligência.
§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem
justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente
apenas com base nos dados de que dispõe.
Logo, não é possível se aplicar de forma indistinta o entendimento do STJ acima explicado e que foi todo
construído com base no CPC/1973.

PROCESSO COLETIVO
MP não pode obter, em ACP, informações bancárias sobre os clientes
da instituição porque estas são protegidas pelo sigilo bancário
O exercício da legitimação extraordinária, conferida para tutelar direitos individuais
homogêneos em ação civil pública, não pode ser estendido para abarcar a disposição de
interesses personalíssimos, tais como a intimidade, a privacidade e o sigilo bancário dos
substituídos.
Configura quebra de sigilo bancário a decisão judicial que antecipa os efeitos da tutela para
determinar que o banco forneça os dados cadastrais dos correntistas que assinaram
determinado tipo de contrato, a fim de instruir ação civil pública.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.611.821-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/6/2017 (Info 607).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Segundo indícios que chegaram ao conhecimento do Ministério Público, o consumidor que procurava o
Banco “XXX” para obter um empréstimo era obrigado a também fazer um contrato de seguro de vida, o
que configura venda casada, prática vedada pelo CDC (art. 39, I).
Diante disso, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra este banco pedindo, como tutela
provisória de urgência, que a instituição financeira fornecesse os nomes e endereços dos consumidores
que assinaram, nos anos de 2012 e 2013, de forma simultânea (ou sucessiva), contrato de empréstimo
bancário e contrato de seguro de vida.
O magistrado deverá deferir o pedido da instituição financeira?
NÃO.
Quebra do sigilo
Fornecer a informação de quem contratou com o banco genericamente resulta em quebra não autorizada
do sigilo bancário dos clientes que sequer participam diretamente da ação judicial.
Os dados cadastrais dos clientes são abrangidos pela proteção do sigilo bancário, nos termos do que
preconiza o art. 1º, da LC 105/2001.
Muito embora não se trate de proteção absoluta, as limitações impostas ao dever legal de sigilo devem
ser interpretadas de forma restritiva e sempre com muita prudência.
Ministério Público, mesmo gozando de legitimidade extraordinária, não pode decidir sobre o sigilo do
consumidor
É certo que o próprio consumidor pode afastar o sigilo, ou seja, ele mesmo poderia requerer judicialmente
as informações bancárias a seu respeito e o banco não poderia recusar.
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Por outro lado, não se pode aceitar que o Ministério Público, ainda que atuando sob o pálio da legitimidade
extraordinária, queira afastar uma garantia personalíssima dos consumidores requerendo a divulgação
irrestrita de dados protegidos.
Ainda que o intuito declarado pelo Parquet seja tão somente o de colher provas que demonstrem a
realização de venda casada, não se pode aceitar tamanha invasão indiscriminada à intimidade do
consumidor.
Direitos individuais homogêneos
Deve-se ainda ter em mente que a pretensão veiculada na presente demanda tem por objetivo a tutela
de direitos individuais homogêneos – direitos acidentalmente coletivos – atuando o Ministério Público
como mero substituto processual das vítimas da conduta abusiva.
Desse modo, enquanto legitimado extraordinário, não lhe é dado atuar de forma dispositiva, abrindo mão
de interesses personalíssimos, em nome de quem é por ele substituído na demanda.

DIREITO PENAL
DESACATO
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime
Importante!!!
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime,
conforme previsto no art. 331 do Código Penal.
STJ. 3ª Seção. HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio
Saldanha Palheiro, julgado em 24/5/2017 (Info 607).
Previsão do desacato no direito brasileiro
O Código Penal prevê o crime de desacato no art. 331:
Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
Desacatar significa "menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras,
ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade
administrativa." (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. 4ª ed., São Paulo: Método, 2014, p. 748).
O bem jurídico protegido é o respeito da função pública. Tanto isso é verdade que a vítima primária deste
delito é o Estado. O servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário.
Convenção Americana de Direitos Humanos
O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que ficou conhecida como "Pacto de
São José da Costa Rica". Neste tratado internacional, promulgado pelo Decreto nº 678/92, foi previsto
como um dos direitos ali consagrados a liberdade de expressão. Confira:
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende
a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer
outro processo de sua escolha.
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2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia,
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser
necessárias para assegurar:
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de
regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do
disposto no inciso 2.
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional,
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Há muitos anos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) vem decidindo que a
criminalização do desacato contraria o artigo 13 do Pacto de San José da Costa Rica.
Em 1995, a Comissão afirmou que as leis de desacato se prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias
e opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de proteção
aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário
(CIDH, Relatório sobre a compatibilidade entre as leis de desacato e a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de fevereiro de 1995, 197-212).
Em 2000, a CIDH aprovou a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, onde reafirmou sua
posição sobre a invalidade da tipificação do desacato:
"11. Os funcionários públicos estão sujeitos a um maior controle por parte da sociedade. As leis que punem
a manifestação ofensiva dirigida a funcionários públicos, geralmente conhecidas como 'leis de desacato',
atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação."
Em suma, para a CIDH, as leis de desacato restringem indiretamente a liberdade de expressão, porque
carregam consigo a ameaça do cárcere ou multas para aqueles que insultem ou ofendam um funcionário
público. Por essa razão, este tipo penal (desacato) é inválido por contrariar o artigo 13 da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
A jurisprudência do STJ acolhe esta tese? O desacato deixou de ser crime no ordenamento jurídico
brasileiro por força do Pacto de San Jose da Costa Rica?
NÃO.
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme
previsto no art. 331 do Código Penal.
STJ. 3ª Seção. HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio
Saldanha Palheiro, julgado em 24/5/2017 (Info 607).
Desacato não viola a liberdade de expressão
A figura penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede o cidadão de se
manifestar, “desde que o faça com civilidade e educação”.
A responsabilização penal por desacato existe para inibir excessos e constitui uma salvaguarda para os
agentes públicos, expostos a todo tipo de ofensa no exercício de suas funções.
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Descriminalizar o desacato não traria benefícios porque o fato constituiria injúria
A exclusão do desacato como tipo penal não traria benefício concreto para o julgamento dos casos de
ofensas dirigidas a agentes públicos. Isso porque, com o fim do crime de desacato, as ofensas a agentes
públicos passariam a ser tratadas pelos tribunais como injúria (art. 140 do CP), crime para o qual a lei já
prevê um acréscimo de 1/3 da pena quando a vítima é servidor público (art. 141, II).
Corte IDH admite que excessos na liberdade de expressão sejam punidos
Apesar da posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ser contrária à criminalização do
desacato, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão que efetivamente julga os casos envolvendo
indivíduos e Estados, já deixou claro em mais de um julgamento que o Direito Penal pode punir as condutas
que representem excessos no exercício da liberdade de expressão.
Assim, o Poder Judiciário brasileiro deve continuar a repudiar reações arbitrárias eventualmente adotadas
por agentes públicos, punindo pelo crime de abuso de autoridade quem, no exercício de sua função, reagir
de modo autoritário a críticas e opiniões que não constituam excesso intolerável do direito de livre
manifestação do pensamento.
Alguns de vocês podem estar pensando: mas eu li em algum lugar que o STJ havia considerado que o
desacato não é mais crime...
É verdade... houve uma decisão do STJ neste sentido no final de 2016:
O crime de desacato não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico por ser incompatível com o artigo
13 do Pacto de San José da Costa Rica.
A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do
Estado - personificado em seus agentes - sobre o indivíduo.
A existência deste crime em nosso ordenamento jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre
funcionários e particulares, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito preconizado pela CF/88
e pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
STJ. 5ª Turma. REsp 1640084/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/12/2016.
Este precedente (a favor da descriminalização) foi da 5ª Turma e o segundo acórdão (mantendo o crime)
foi prolatado pela 3ª Seção.
No STJ, existem duas Turmas que julgam normalmente os processos que envolvem matéria criminal: 5ª e
6ª Turmas. Cada Turma possui 5 Ministros.
Determinados processos (ex: embargos de divergência) são julgados pela 3ª Seção, que é a reunião dos
Ministros da 5ª e 6ª Turmas.
É também possível que o Ministro Relator proponha que determinado processo que seria julgado pela
Turma seja, em vez disso, apreciado pela Seção. Isso ocorre normalmente quando o tema é polêmico e se
deseja uniformizar o assunto. Foi isso o que aconteceu no caso concreto.
Havia uma decisão da 5ª Turma dizendo que desacato não seria crime. O tema, contudo, ainda não estava
pacificado no âmbito do STJ.
Diante disso, o Ministro Relator do HC 379.269/MS, que também tratava sobre esse mesmo assunto,
entendeu mais prudente levar o processo para ser apreciado pela 3ª Seção, que decidiu em sentido
contrário ao precedente da 5ª Turma.
O que vai prevalecer então no STJ?
A decisão da 3ª Seção, ou seja, o entendimento de que desacato continua sendo crime (HC 379.269/MS).
A tendência é que os Ministros da 5ª Turma se curvem à decisão da 3ª Seção.
O STF possui algum precedente sobre o tema?
Ainda não. O tema, contudo, será em breve apreciado pelo STF.
Enquanto isso não ocorre, desacato continua sendo crime.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA DE PROFESSOR
Aplica-se o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor
Importante!!!
É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da
educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente
para a concessão do benefício antes da edição da Lei nº 9.876/99.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.599.097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio
Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.490.380/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 9/6/2015.
Aposentadoria do professor
Os professores gozam de regras diferenciadas de aposentadoria, estando elas previstas no art. 201, § 8º
da CF/88, que assegura redução do tempo de contribuição para os profissionais que comprovem,
exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio:
Art. 201 (...)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei,
obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela EC 20/98)
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o
pescador artesanal.
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos,
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela EC 20/98)
Desse modo, o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio aposenta-se:
• aos 30 anos, se homem;
• aos 25 anos, se mulher.
Algumas observações importantes:
• Não há previsão de idade mínima para a aposentadoria do professor.
• Atualmente, é incorreto dizer que a aposentadoria dos professores é especial. O termo “aposentadoria
especial” é destinado para as aposentadorias concedidas às pessoas que trabalhem em condições que
prejudiquem a sua saúde ou integridade física, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, que não menciona
a aposentadoria dos professores. A aposentadoria dos professores é uma espécie de aposentadoria por
tempo de contribuição, no entanto, com tempo reduzido. Nesse sentido:
(...) No regime anterior à Emenda Constitucional 18/81, a atividade de professor era considerada como
especial (Decreto 53.831/64, Anexo, Item 2.1.4). Foi a partir dessa Emenda que a aposentadoria do
professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido,
e não mais uma aposentadoria especial. (...)
STF. 2ª Turma. ARE 742005 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 18/03/2014.
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• Vale ressaltar que esse tempo de contribuição reduzido não se aplica para a aposentadoria de
professores do ensino superior.
Fator previdenciário
Fator previdenciário é um número obtido a partir de uma fórmula matemática, sendo esse número
utilizado para se definir o valor da aposentadoria no regime geral de previdência.
Após ser calculado o fator previdenciário, ele é multiplicado sobre a média aritmética simples dos maiores
salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Como o número obtido
com o fator previdenciário não chega a um número inteiro (dá, por exemplo, 0,7), isso faz com que a média
dos salários de contribuição caia e, consequentemente, o valor da aposentadoria do segurado seja menor.
A fórmula do fator previdenciário é a seguinte:

f = fator previdenciário;
Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria;
Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria;
Id = idade no momento da aposentadoria;
a= alíquota de contribuição correspondente a 0,31.
Ex: João, vendedor de carros, decide se aposentar. Ele tem 60 anos, ou seja, cinco a menos que a idade
mínima, e 35 anos de contribuição. Imaginemos que o fator previdenciário referente a ele, feito o cálculo,
seja igual a 0,85. Suponhamos que o salário de benefício desse segurado é de R$ 1 mil. Logo, o valor da
aposentadoria será de R$ 850,00 (R$ 1 mil x 0,85).
Em tese, quanto mais cedo a pessoa se aposentar, menor será seu fator previdenciário e,
consequentemente, menor será o valor da sua aposentadoria.
O fator previdenciário foi inserido em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.876/99 com o objetivo de
fazer com que o segurado retardasse o pedido de aposentadoria e permanecesse mais tempo na ativa.
Recentemente, foi aprovada a Lei nº 13.183/2015, que criou o chamado “fator 85/95”, ou “Regra 85/95
Progressiva”, uma outra fórmula matemática de se calcular a aposentadoria. O fator 85/95 garante
aposentadoria para quem se enquadrar nas regras sem a incidência do fator previdenciário.
Tese de que o fator previdenciário não se aplica à aposentadoria dos professores
Surgiu uma interessante tese sustentando que a regra do fator previdenciário (que está prevista em uma
lei ordinária) não deveria prevalecer no caso da aposentadoria dos professores.
O exercício da profissão de professor costuma ser realizado em condições de trabalho deficientes,
acarretando desgastes físicos, psicológicos e emocionais, por conta do trabalho com crianças e
adolescentes, longas jornadas de trabalho em pé, uso contínuo da voz etc.
Diante disso, a própria CF/88 garantiu aos professores uma redução no tempo de contribuição,
reconhecendo a necessidade de proteção especial dessa classe profissional.
Se fosse ser aplicado o fator previdenciário, a redução de tempo concedida pela CF/88 seria transformada
em “letra morta” considerando que os professores seriam desestimulados a se aposentarem cedo, já que
teriam uma grande redução no valor dos seus proventos.
Essa tese foi acolhida pelo STJ? A aposentadoria dos professores deve ser calculada sem a incidência do
fator previdenciário?
NÃO.
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O ordenamento jurídico não concedeu essa benesse aos professores
O art. 29, § 9º, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99, prevê expressamente a
incidência do fator previdenciário à aposentadoria do professor.
Conforme já explicado, a aposentadoria do professor não é considerada especial, mas sim uma
aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada devido à redução do tempo necessário. Sendo uma
espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, deve incidir o fator previdenciário no cálculo do
benefício.
Assim, interpretando sistematicamente o art. 201, § 8º, da CF/88 e os arts. 56 e 29 da Lei nº 8.213/91,
chega-se à conclusão de que o fator previdenciário incide sim no cálculo da aposentadoria do professor,
considerando que a única vantagem conferida expressamente pelo ordenamento jurídico à classe dos
professores foi a redução em cinco anos no tempo de contribuição, quando comparada com os demais.
Lei nº 9.876/99
Conforme já explicado, o fator previdenciário foi criado pela Lei nº 9.876/99.
Assim, se o professor tiver completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da edição
da Lei nº 9.876/99, aí não incidirá o fator previdenciário, mesmo que ele tenha requerido a aposentadoria
após a criação do fator previdenciário.
Dessa forma, apenas se revela possível a exclusão do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do
professor quando o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício
anteriormente à edição da Lei nº 9.876/99, que instituiu o mencionado fator.
Em suma:
É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação
básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão
do benefício antes da edição da Lei nº 9.876/99.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.599.097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio
Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017 (Info 607).
É o entendimento também da 2ª Turma do STJ:
Incide o fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de serviço de
professor quando a segurada não tiver tempo suficiente para a concessão do benefício anteriormente à
edição da Lei 9.876, de 1999 (...)
STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.490.380/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 9/6/2015.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa não
está sujeita ao reexame necessário. ( )
2) O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos profissionais
graduados em Educação Física, não havendo obrigatoriedade legal de registro junto ao respectivo
Conselho Regional. ( )
3) O proprietário de terreno objeto de contrato de permuta com incorporadora/construtora, rescindido por
decisão judicial no curso do processo falimentar desta, tem responsabilidade pelos danos sofridos pelos
antigos adquirentes de unidades autônomas no empreendimento imobiliário inacabado. ( )
4) O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de verba alimentícia
retroativa se inicia com a prolação da sentença de procedência, tendo em vista que o recurso não goza
de efeito suspensivo, permitindo a execução provisória. ( )
5) (DPE/RS 2014) A pretensão para haver prestações alimentares não pagas prescreve em 03 (três) anos a
partir da data em que se vencerem. ( )
6) (Juiz TJRJ 2016 VUNESP) Mark e Christina divorciaram-se consensualmente, estabelecendo a guarda
unilateral para a mãe do único filho, Piero, em razão de sua tenra idade (3 anos). Estabeleceram, ainda,
que o pai pagaria R$ 2.000,00 por mês a título de alimentos. Mark, aproveitando-se da boa situação
financeira da ex-cônjuge, jamais pagou os alimentos ajustados, mas cumpria os demais deveres
decorrentes da paternidade. Quando Piero completou 18 anos, ajuizou execução de alimentos em face
de Mark. Nesse cenário, é correto afirmar que
A) Piero poderá executar apenas os últimos 2 anos das prestações alimentares.
B) Piero poderá executar apenas os últimos 5 anos das prestações alimentares.
C) estão prescritas as prestações alimentares, ressalvada a possibilidade de Piero pleitear perdas e danos
de sua mãe, que detinha sua guarda e manteve- -se inerte no período.
D) a inércia durante o longo período acarretou na exoneração de Mark, ressalvada a possibilidade de
Piero ajuizar ação para constituir nova obrigação alimentar.
E) Piero poderá executar as prestações alimentares devidas desde quando tinha 3 anos de idade.
7) (DPE/RR 2013) Lucas, com dezoito anos de idade, procurou a DP com o objetivo de receber uma
orientação jurídica. Afirmou que, quando possuía quatro anos de idade, seu genitor fora condenado a
pagar alimentos mensais em seu favor, fixados em 30% do salario mínimo. No entanto, o alimentante
nunca efetuou o pagamento de uma prestação alimentar sequer. Nesses termos, indagou do DP
responsável pelo atendimento se poderia cobrar o montante integral em atraso. À luz das disposições
civilísticas a respeito dos institutos da prescrição e dos alimentos, assinale a opção correta com referência
à situação hipotética acima.
A) De acordo com o Código Civil, a pretensão de cobrança do crédito alimentar prescreve em cinco anos,
a partir do vencimento de cada prestação. Assim, Lucas somente poderá cobrar os alimentos que não
tenham vencido há mais de cinco anos.
B) Segundo o disposto no Código Civil, prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações
alimentares, a partir da data em que se vencerem. Dessa maneira, Lucas somente poderá cobrar os
alimentos que não tenham vencido há mais de dois anos.
C) Lucas poderá cobrar todas as prestações alimentares que lhe são devidas, pois a prescrição não corre
contra os absolutamente incapazes.
D) Diante de sua natureza de direito personalíssimo, a pretensão de cobrança de crédito alimentar não
se sujeita à prescrição. Dessa forma, poderiam ser cobradas todas as prestações alimentícias devidas
pelo genitor de Lucas.
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E) Lucas somente poderá cobrar os alimentos inadimplidos referentes aos últimos três meses, pois as
demais prestações, segundo a jurisprudência do STJ, perderam sua natureza alimentar diante da inércia
do credor de alimentos.
8) Os que são os bondholders? Caso a empresa que emitiu os títulos requeira a recuperação judicial, os
bondholders poderão participar da Assembleia Geral de Credores?
9) Os bondholders – detentores de títulos de dívida emitidos por sociedades em recuperação judicial e
representados por agente fiduciário – têm assegurados o direito de voto nas deliberações sobre o plano
de soerguimento. ( )
10) O cessionário de honorários advocatícios tem legitimidade para se habilitar no crédito consignado em
precatório desde que comprovada a validade do ato de cessão por escritura pública e seja discriminado
o valor devido a título de verba honorária no próprio requisitório, não preenchendo esse último requisito
a simples apresentação de planilha de cálculo final elaborada pelo Tribunal de Justiça. ( )
11) O desempenho de mandato eletivo no Poder Legislativo impede o exercício da advocacia a favor ou
contra pessoa jurídica de direito público pertencente a qualquer das esferas de governo – municipal,
estadual ou federal. ( )
12) A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. ( )
13) O exercício da legitimação extraordinária, conferida para tutelar direitos individuais homogêneos em
ação civil pública, não pode ser estendido para abarcar a disposição de interesses personalíssimos, tais
como a intimidade, a privacidade e o sigilo bancário dos substituídos. ( )
14) Desacato não é mais crime no Brasil por ser figura penal incompatível com a Convenção Americana de
Direitos Humanos. ( )
15) Não é legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação
básica, tendo em vista o comando constitucional que garante a esses profissionais o direito ao tempo de
contribuição diferenciado. ( )
16) (Juiz TRF3 2015 banca própria) A Lei 9.876/99 instituiu o Fator Previdenciário que passou a incidir no
cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, ampliando o período de apuração
dos salários-de-contribuição e agregando a expectativa de sobrevida e a idade do segurado no momento
da aposentadoria. ( )
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