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DIREITO CONSTITUCIONAL
PODER LEGISLATIVO
Possibilidade de juiz afastar vereador da função que ocupa
Importante!!!
É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares
municipais as medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem
necessidade de remessa à Casa respectiva para deliberação.
STJ. 5ª Turma. RHC 88.804-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/11/2017 (Info 617).
Os vereadores possuem foro por prerrogativa de função?
Em regra, não. Os vereadores, em regra, são julgados criminalmente por juízes de 1ª instância.
Exceção: a Constituição Estadual pode prever que o Tribunal de Justiça será competente para julgar
vereadores. Essa previsão da CE é válida:
(...) Não afronta a Constituição da República, a norma de Constituição estadual que, disciplinando
competência originária do Tribunal de Justiça, lha atribui para processar e julgar vereador.
STF. 2ª Turma. RE 464935, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 03/06/2008.
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Imagine que determinado vereador está respondendo a processo em 1ª instância por crimes contra a
Administração Pública. O juiz poderá aplicar medidas cautelares contra esse vereador, dentre elas a
medida de afastamento de suas funções (art. 319, VI, do CPP)?
SIM. Vale ressaltar que as normas de imunidade formal previstas no art. 53, § 2º da CF/88 para Deputados
Federais e Senadores NÃO se aplicam para os vereadores. Nesse sentido:
(...) Os edis, ao contrário do que ocorre com os membros do Congresso Nacional e os deputados estaduais
não gozam da denominada incoercibilidade pessoal relativa (freedom from arrest), ainda que algumas
Constituições estaduais lhes assegurem prerrogativa de foro. (...)
STF. 1ª Turma. HC 94059, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 06/05/2008.
Assim, é plenamente possível que o juiz determine a aplicação de medida cautelar de afastamento das
funções de vereador (e de Presidente da Câmara Municipal), desde que o magistrado o faça
fundamentadamente.
Para que haja esse afastamento das funções, é necessário autorização da Câmara dos Vereadores?
NÃO. Não existe na legislação tal exigência.
Resumindo:
É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as
medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa
respectiva para deliberação.
STJ. 5ª Turma. RHC 88.804-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/11/2017 (Info 617).

DIREITO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO
A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso não gera direito à indenização, ainda
que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública
Importante!!!
O STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz
jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante.
STF. Plenário. RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso,
julgado em 26/2/2015 (repercussão geral) (Info 775).
Esse entendimento do STF aplica-se mesmo que o erro tenha sido reconhecido
administrativamente pelo Poder Público (e não por decisão judicial).
Assim, a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à
indenização, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria
Administração Pública.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.238.344-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/11/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi aprovado em todas as fases do concurso.
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Ocorre que a Administração Pública errou no cálculo da média final da nota de João. Por força desse erro,
ele, que deveria ter figurado na 5ª posição, acabou caindo para o 10º lugar.
O edital previa 5 vagas e a Administração Pública nomeou e empossou os 5 primeiros colocados.
João teve que ingressar com mandado de segurança questionando os critérios utilizados para o cálculo da
média final.
Durante a tramitação do mandado de segurança, o Poder Público, administrativamente, reconheceu o
erro e, diante disso, João foi nomeado, fazendo com que a ação perdesse o objeto (perda superveniente
do interesse de agir).
O problema é que, em razão desse erro da Administração, a nomeação de João demorou 6 meses a mais
do que deveria.
Inconformado com a situação, João propôs ação de indenização contra o Poder Público alegando que teria
direito de receber, a título de reparação, o valor da remuneração do cargo referente a esses 6 meses.
O candidato que teve postergada a assunção em cargo por conta de ato ilegal da Administração tem
direito a receber a remuneração retroativa?
• Regra: NÃO. Não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial sob o argumento de que
houve demora na nomeação. Dito de outro modo, a nomeação tardia a cargo público em decorrência de
decisão judicial não gera direito à indenização.
• Exceção: será devida indenização se ficar demonstrado, no caso concreto, que o servidor não foi
nomeado logo por conta de uma situação de arbitrariedade flagrante.
O tema foi decidido pelo STF em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral.
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à
indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação
de arbitrariedade flagrante.
STF. Plenário. RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado
em 26/2/2015 (repercussão geral) (Info 775).
No caso de João, há uma peculiaridade: o reconhecimento de que a posse do autor deveria ter se dado
em momento anterior se deu pela própria Administração Pública (e não por força de decisão judicial).
Isso muda alguma coisa? O candidato que teve postergada a assunção em cargo por conta de ato ilegal
reconhecido pela própria Administração tem direito de ser indenizado?
NÃO.
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à indenização, ainda
que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.238.344-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/11/2017 (Info 617).
O fato de a Administração Pública ter reconhecido o erro administrativamente não muda a situação.
Assim, deve-se aplicar o entendimento do STF firmado no RE 724347/DF. Isso porque a ratio decidendi
constante do precedente do STF consagra a compreensão de que o pagamento de remuneração e a
percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de
enriquecimento sem causa.
Ora, se mesmo quando a ilegalidade da nomeação tardia é declarada por provimento jurisdicional o direito
à indenização é afastado pela jurisprudência (salvo situação de arbitrariedade flagrante), não há razão
para, reconhecido o erro pela própria Administração, determinar-se o pagamento de valores retroativos.
Se fosse admitida essa “exceção” (pagar indenização em caso de erro reconhecido administrativamente),
isso acabaria desestimulando que a Administração Pública exercesse o seu poder-dever de autotutela, ou
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seja, desencorajaria que a Administração corrigisse seus próprios equívocos. Haveria, então, um estímulo
à judicialização, o que não atende ao interesse público.
Por fim, cumpre ressaltar que no caso de João havia uma dúvida razoável sobre os critérios de cálculo da
nota final, razão pela qual não se pode dizer que ocorreu uma situação de arbitrariedade flagrante, a ponto
de se permitir a indenização.

REMOÇÃO
Inexistência de direito à remoção para acompanhamento de cônjuge
que foi removido a pedido (art. 36 da Lei 8.112/90)
Importante!!!
Pacificou!!!
Pedro e Soraia, casados entre si, são servidores públicos federais lotados em Recife. É aberta
uma vaga em Salvador para o cargo de Pedro. Este concorre no concurso de remoção e
consegue ser removido para a capital baiana. Soraia terá direito de ser removida junto com
Pedro, com fulcro no art. 36, parágrafo único, III, “a”? O servidor que é transferido de
localidade a pedido, após concorrer em concurso de remoção, gera para seu cônjuge o direito
subjetivo de também ser transferido para acompanhá-lo, independentemente do interesse da
Administração?
NÃO. O servidor público federal somente tem direito à remoção prevista no art. 36, parágrafo
único, III, "a", da Lei nº 8.112/90, na hipótese em que o cônjuge/companheiro, também
servidor, tenha sido deslocado de ofício, para atender ao interesse da Administração (nos
moldes do inciso I do mesmo dispositivo legal).
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.247.360-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/11/2017 (Info 617).
Remoção
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede (art. 36 da Lei nº 8.112/90).
Modalidades de remoção previstas na Lei nº 8.112/90:
• Remoção ex officio: é aquela que ocorre por imposição da Administração Pública (art. 36, parágrafo
único, I);
• Remoção a pedido do próprio servidor: como o próprio nome indica, é aquela na qual o servidor requer
sua mudança (art. 36, parágrafo único, II e III).
O art. 36 da Lei nº 8.112/90 trata de três hipóteses de remoção:
1) de ofício, “no interesse da Administração” e mesmo que contra a vontade do servidor (inciso I);
2) a pedido do servidor e “a critério da Administração” (inciso II) e
3) a pedido do servidor, “independentemente do interesse da Administração” (inciso III), nas estritas
hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c”.
Veja a redação dos dispositivos legais:
Art. 36 (...)
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
I – de ofício, no interesse da Administração;
II – a pedido, a critério da Administração;
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III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi
deslocado no interesse da Administração;
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica
oficial;
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for
superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em
que aqueles estejam lotados.
Remoção para acompanhar cônjuge (art. 36, parágrafo único, III, “a”)
A Lei nº 8.112/90 prevê que o servidor público federal tem direito subjetivo de ser removido para
acompanhar seu cônjuge/companheiro que tiver sido removido no interesse da Administração.
Ex: João e Maria, casados entre si, são servidores públicos federais lotados em Recife.
João é removido de ofício, no interesse da Administração, para Porto Velho (art. 36, parágrafo único, I da
Lei nº 8.112/90). Logo, Maria tem direito de também ser removida para Porto Velho, acompanhando seu
cônjuge.
Essa regra está prevista no art. 36, parágrafo único, III, “a” da Lei nº 8.112/90:
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
(...)
III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi
deslocado no interesse da Administração;
Cônjuge que passou em concurso público. Se o cônjuge do servidor público for aprovado em um concurso
público e tiver que se mudar para tomar posse, este servidor terá direito à remoção prevista no art. 36,
parágrafo único, III, "a", da Lei nº 8.112/90? Ex.: Eduardo e Mônica são casados e moram em Boa Vista.
Eduardo é servidor público federal e Mônica estuda para concurso. Mônica é, então, aprovada para um
cargo público federal e sua lotação inicial é Fortaleza. Eduardo terá direito de se remover para Fortaleza
para acompanhar sua esposa?
NÃO. De acordo com o art. 36, III, "a" da Lei nº 8.112/90, a remoção para acompanhamento de cônjuge
exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer
outra forma de alteração de domicílio.
O STJ considera que se a pessoa tem que alterar seu domicílio em virtude da aprovação em concurso
público, isso ocorre no interesse próprio da pessoa (e não no interesse da Administração). Assim, não há
direito subjetivo à remoção do art. 36, III, "a", da Lei nº 8.112/90, considerando que a pessoa estava ciente
de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do cônjuge.
Veja precedente neste sentido:
(...) 2. Dispõe a Lei 8.112/80, em seu artigo 36, inciso III, alínea "a" que a remoção a pedido do servidor
para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, independentemente da existência de vaga, exige
obrigatoriamente o cumprimento de requisito específico, qual seja, que o cônjuge seja servidor público,
removido no interesse da Administração, não se admitindo qualquer outra forma de alteração de
domicílio.
3. Da leitura dos autos, extrai-se que o pedido de remoção foi motivado pela aprovação de um dos
recorrentes em concurso público para o cargo efetivo de Escrivão da Polícia Federal, tendo sido lotado em
município diverso do domicílio do casal.
4. No caso, não se configurou aquele requisito - deslocamento no interesse da Administração, pois o
cônjuge assumiu cargo em outra localidade de forma voluntária, objetivando satisfazer interesse próprio.
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Ou seja, o caso dos autos versa sobre assunção de forma originária em cargo público federal, após
aprovação em concurso público, e não de remoção por obra da Administração.
5. Inevitável perceber, portanto, que os recorrentes não se enquadram entre as hipóteses taxativas do
art. 36 da Lei 8.112/90. (...)
STJ. 2ª Turma. REsp 1310531/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06/11/2012.
Cônjuge que foi removido a pedido. Pedro e Soraia, casados entre si, são servidores públicos federais
lotados em Recife. É aberta uma vaga em Salvador para o cargo de Pedro. Este concorre no concurso de
remoção e consegue ser removido para a capital baiana.
Soraia terá direito de ser removida junto com Pedro, com fulcro no art. 36, parágrafo único, III, “a”? O
servidor que é transferido de localidade a pedido, após concorrer em concurso de remoção, gera para
seu cônjuge o direito subjetivo de também ser transferido para acompanhá-lo, independentemente do
interesse da Administração?
NÃO.
O servidor público federal somente tem direito à remoção prevista no art. 36, parágrafo único, III, "a", da
Lei nº 8.112/90, na hipótese em que o cônjuge/companheiro, também servidor, tenha sido deslocado de
ofício, para atender ao interesse da Administração (nos moldes do inciso I do mesmo dispositivo legal).
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.247.360-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/11/2017 (Info 617).
O deslocamento “no interesse da Administração”, para os fins do art. 36, inciso III, “a”, da Lei nº 8.112/90,
é apenas aquele em que o servidor público é removido de ofício pela Administração Pública, não quando
tenha voluntariamente se candidatado a concorrer à vaga aberta para remoção.
Se a remoção anterior foi a pedido, a pessoa não terá direito de ser também removida para acompanhar
seu cônjuge/companheiro.
A transferência por conta de concurso de remoção consiste em uma modalidade da remoção “a pedido”.
Logo, ela não dá direito à remoção para acompanhar cônjuge.

IBGE
Sigilo das informações coletadas pelo IBGE
O IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que seja as informações
individualizadas que coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova em
quaisquer outros procedimentos administrativos.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.353.602-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 30/11/2017
(Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
O Município de Rio dos Cedros/RS ajuizou ação cautelar de exibição de documentos contra a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pedindo que esta entidade fornecesse os documentos
contendo a relação de nomes, RG e CPF dos habitantes do Município catalogados no censo realizado no
ano de 2012.
O IBGE deverá fornecer esses documentos?
NÃO.
O IBGE é uma Fundação Pública Federal criada pela Lei nº 5.878/73, cujo objetivo básico é assegurar
informações e estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao
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conhecimento da realidade física, econômica e social do país, visando especificamente ao planejamento
econômico e social e à segurança nacional (art. 2º).
É por intermédio do IBGE que a União exerce a competência material a ela conferida pela própria
Constituição Federal em seu art. 21, XV:
Art. 21. Compete à União:
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de
âmbito nacional;
Para que o IBGE possa cumprir a sua missão institucional, a legislação determina (obriga) que as pessoas
físicas e jurídicas forneçam as informações solicitadas pelo IBGE.
Veja o que diz a Lei nº 5.534/68:
Art. 1º Toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a
jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para
a execução do Plano Nacional de Estatística (Decreto-lei nº 161, de 13 de fevereiro de 1967, art.
2º, § 2º).
(...)
Art. 2º Constitui infração à presente Lei:
a) a não prestação de informações nos prazos fixados;
b) a prestação de informações falsas.
§ 1º O infrator ficará sujeito à multa de até 10 (dez) vêzes o maior salário-mínimo vigente no País,
quando primeiro; e de até o dôbro dêsse limite quando reincidente.
§ 2º O pagamento da multa não exonerará o infrator da obrigação de prestar as informações
dentro do prazo fixado no auto de infração que fôr lavrado.
No mesmo sentido, confira o que determina a Lei nº 5.878/73:
Art. 6º As informações necessárias ao Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas serão
prestadas obrigatoriamente pelas pessoas naturais e pelas pessoas jurídicas de direito público e
privado e utilizadas exclusivamente para os fins que se destinam, não podendo servir de
instrumento para qualquer procedimento fiscal ou legal contra os informantes, salvo para efeito
do cumprimento da presente Lei.
Pelas normas acima transcritas, verifica-se que todo aquele que se encontre sujeito à legislação brasileira
está obrigado a prestar as informações solicitadas pelo IBGE no desempenho de suas funções institucionais,
não sendo lícito a quem quer que seja - ainda que se trate de pessoa jurídica de direito público - furtar-se a
tal dever, sob pena de incorrer nas sanções impostas pelos arts. 2º a 5º da Lei nº 5.534/68.
Ao mesmo tempo em que exige que as pessoas forneçam as informações ao IBGE, o legislador também se
preocupou em proteger esses dados, prevendo que a Fundação deverá manter sigilo sobre eles e
impedindo que sejam utilizados para outros fins que não os puramente estatísticos. Nesse sentido é o
comando contido no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 5.534/68:
Art. 1º (...)
Parágrafo único. As informações prestadas terão caráter sigiloso, serão usadas exclusivamente
para fins estatísticos, e não poderão ser objeto de certidão, nem, em hipótese alguma, servirão de
prova em processo administrativo, fiscal ou judicial, excetuado, apenas, no que resultar de
infração a dispositivos desta lei.
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É o que também estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 161/67 e o art. 6º da Lei nº 5.878/73 acima
transcrito.
Resta claro, portanto, que o sigilo dos dados coletados pelo IBGE, além de assegurado por Lei, presta-se
justamente a gerar a necessária confiança daqueles que prestam as informações, bem como a garantia da
fidedignidade dos dados coletados.
Desse modo, o IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que seja as informações
individualizadas que coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova em quaisquer
outros procedimentos administrativos. E a utilização de tais informações, que não seja com finalidades
estatísticas, estará revestida de flagrante ilegalidade.
Em suma:
O IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que seja as informações individualizadas que
coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova em quaisquer outros
procedimentos administrativos.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.353.602-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 30/11/2017 (Info 617).

DIREITO CIVIL
ALIMENTOS
Possibilidade de converter a execução sob o rito da prisão civil promovida em desfavor dos avós
em execução para penhora e expropriação de bens
Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida
alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da
expropriação, a fim de afastar o decreto prisional em desfavor dos executados.
STJ. 3ª Turma. HC 416.886-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Maria são avós paternos de Lucas, criança com 7 anos.
Eles fizeram um acordo homologado judicialmente no qual se obrigaram a pagar R$ 2 mil por mês, a título
de pensão alimentícia, em favor do neto.
Ocorre que João e Maria deixaram de pagar a pensão e, em razão disso, Lucas, representado por sua mãe,
ingressou com execução de alimentos sob o rito do art. 528 do CPC/2015 pedindo a prisão civil dos
devedores (seus avós).
O juiz mandou intimar os executados pessoalmente para, em 3 dias:
a) pagarem o débito;
b) provarem que já o fizeram (provarem que já pagaram a dívida); ou
c) justificarem a impossibilidade de efetuá-lo (provarem que não têm condições de pagar).
Os avós afirmaram que não possuem condições de pagar em dinheiro o débito e ofereceram um terreno
como forma de quitar a dívida.
O exequente, contudo, negou a proposta.
Será possível acolher o pedido dos avós, evitando-se a prisão?
SIM.
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A responsabilidade dos avós na prestação de alimentos (obrigação alimentar avoenga) possui as
características da complementaridade e da subsidiariedade. Assim, para estender a obrigação alimentar
aos avós e bisavós, deve-se demonstrar fortemente que os genitores estão absolutamente
impossibilitados de prestar os alimentos de forma suficiente.
O fato de os avós terem assumido uma obrigação de natureza complementar de forma espontânea não
significa dizer que, em caso de inadimplemento, a execução deverá obrigatoriamente seguir o rito
estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos genitores, que são, em última
análise, os responsáveis originários pela prestação dos alimentos necessários aos menores.
Não há dúvida de que o inadimplemento causou transtornos ao menor; todavia, sopesando-se os prejuízos
que seriam causados na hipótese de manutenção do decreto prisional dos idosos, conclui-se que a solução
mais adequada à espécie é autorizar a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação,
o que, a um só tempo, homenageia o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC/2015)
e também o princípio da máxima utilidade da execução.
Em suma:
Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar
dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, a fim de
afastar o decreto prisional em desfavor dos executados.
STJ. 3ª Turma. HC 416.886-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2017 (Info 617).

COLAÇÃO
O cálculo do valor de colação dos bens doados deverá ser feito tendo
como critério o tempo da liberalidade ou da abertura da sucessão?
Tema polêmico!
Em um caso envolvendo situação antes do CPC/2015, o STJ decidiu que o valor de colação dos
bens doados deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente
até a data da abertura da sucessão. Aplicou-se aqui a regra do art. 2.004 do Código Civil de 2002.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.166.568-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF
da 5ª Região), julgado em 12/12/2017 (Info 617).
O CPC/2015, em seu art. 639, parágrafo único, traz regra diferente do art. 2.004 do CC/2002 e diz que o
valor de colação dos bens deverá ser calculado ao tempo da morte do autor da herança. Confira:
Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos
autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trarlhes-á o valor.
Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que
o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.
Diante disso, não se pode afirmar que a conclusão do STJ no REsp 1.166.568-SP seria a mesma caso a
morte tivesse ocorrido agora, ou seja, sob a vigência do CPC/2015. Isso porque este diploma é posterior
ao CC/2002 e, pelo menos sob o critério cronológico, teria prevalência em relação ao Código Civil.
Noção geral sobre colação
Quando uma pessoa morre, o Código Civil prevê diversas regras para que o patrimônio do falecido seja
partilhado entre os seus herdeiros.
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Ex.: se o falecido tiver deixado filhos: o cônjuge supérstite poderá ou não concorrer com eles na divisão
da herança (teremos que analisar o regime de bens). Entre os filhos, por sua vez, não existe distinção,
devendo cada um deles receber o mesmo quinhão.
Ocorre que pode acontecer de o falecido, quando ainda era vivo, ter “doado” alguns de seus bens para os
descendentes ou para seu cônjuge/companheiro. Ex.: João possuía dois apartamentos e três filhos;
quando ainda estava vivo, João doou um apartamento para o filho 1 e outro para o filho 2, não doando
nada para o filho 3.
Na situação narrada no exemplo, repare que houve uma distribuição desigual do patrimônio. Assim,
quando João morresse, sua esposa e o filho 3 ficariam, em tese, sem herança, porque João, ainda em vida,
teria doado os bens para os outros filhos.
O legislador entendeu que esse cenário não seria “justo” e, por isso, criou uma regra para proteger os
herdeiros necessários contra doações que forem feitas durante a vida do falecido e que não invadirem a
legítima sem respeitar a igualdade que deve existir entre os herdeiros necessários que concorrem entre si.
Assim, em nosso exemplo, depois que João falecer, o CC impõe que os filhos 1 e 2 deverão “devolver” os
apartamentos doados e estes imóveis, juntamente com o restante da herança deixada pelo morto, serão
divididos entre os herdeiros, na forma prevista pela lei.
Conceito de colação
Colação é...
- o dever imposto pelo Código Civil
- aos herdeiros necessários do falecido
- no sentido de que, se eles receberam alguma doação do falecido quando este ainda era vivo,
- serão obrigados a trazer de volta para o monte esses bens
- a fim de que, reunido todo o patrimônio que pertencia ao morto,
- ele seja partilhado entre os herdeiros na forma prevista na lei.
Previsão no Código Civil
A colação está disciplinada nos arts. 2.002 a 2.012 do CC.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Pedro, viúvo, possuía três filhos.
Em 2010, o patrimônio total de Pedro era de R$ 1 milhão.
Neste ano, Pedro doou um apartamento para Lucas, seu filho caçula.
Vale ressaltar que, segundo o mercado imobiliário da época, o apartamento doado custava R$ 700 mil.
Em 2014, Pedro morreu.
Será aberto um inventário para tratar sobre a partilha dos bens de Pedro e Lucas deverá “trazer à colação” o
apartamento que lhe foi doado. O que significa isso, na prática? Ele deverá informar no inventário que recebeu
essa doação. Essa providência é necessária para se analisar se a doação feita pelo indivíduo extrapolou ou não
a parte disponível da herança, ou seja, a parte que ele poderia doar (metade de seus bens).
Lucas trouxe o bem à colação, ou seja, informou ao juiz do inventário que seu pai, em vida, havia lhe doado
um apartamento de R$ 700 mil.
Vale ressaltar, no entanto, que houve uma melhoria no bairro e o apartamento doado atualmente vale,
no mercado imobiliário, R$ 1 milhão.
Diante disso, surgiu um impasse quanto ao valor do bem que deveria ser considerado no inventário: Lucas
queria que se considerasse como sendo R$ 700 mil. Para tanto, ele fundamentou seu pedido no art. 2.004
do Código Civil:
Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir
o ato de liberalidade.
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Os demais herdeiros, por outro lado, afirmavam que se deve considerar o valor do apartamento no
momento da morte do pai, ou seja, R$ 1 milhão. Utilizaram como base legal o art. 1.014, parágrafo único,
do CPC/1973:
Art. 1.014. No prazo estabelecido no art. 1.000, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo
nos autos os bens que recebeu ou, se já os não possuir, trar-lhes-á o valor.
Parágrafo único. Os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e
benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da
sucessão.
Em uma hipótese semelhante a essa, o que decidiu o STJ? Em caso de colação, o valor do bem a ser
considerado é aquele que vigorava no momento da doação (Código Civil) ou o valor no momento da
morte do autor da herança (CPC)?
O STJ decidiu que deveria ser utilizado o valor calculado no momento da doação (acrescido de correção
monetária):
O valor de colação dos bens doados deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido
monetariamente até a data da abertura da sucessão.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.166.568-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF da 5ª
Região), julgado em 12/12/2017 (Info 617).
Critério utilizado para resolver a antinomia entre o CC e o CPC/1973
Havia uma antinomia entre o art. 2.004 do CC e o art. 1.014, parágrafo único, do CPC/1973.
Diante disso, o STJ decidiu que deveria ser adotada a regra do CC, considerando que este diploma civil foi
editado em 2002 e, portanto, teria revogado o CPC/1973.
O STJ citou a lição do Prof. Humberto Theodoro Júnior:
“O valor básico para a colação é aquele pelo qual o bem figurou no ato de liberalidade (Código Civil de
2002, art. 2004). A regra do parágrafo único do art. 1.014 do Código de Processo Civil, que previa a colação
pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão foi implicitamente revogada pelo novo Código Civil.
Continua, no entanto, vigorando para as sucessões abertas antes do advento da atual regra de direito
material, em face do princípio de que toda sucessão se rege pela lei do tempo de sua abertura.” (Curso de
Direito Processual Civil. Vol. III, 46ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 250).
Dessa forma, o STJ, com base no art. 2.004 do CC/2002, afirmou que o valor de colação dos bens deverá
ser aquele atribuído ao tempo da doação. Atenção: apesar de não haver previsão expressa no art. 2.004,
o STJ afirmou que o valor dos bens deverá ser corrigido monetariamente até a data da abertura da
sucessão. Assim, o valor de colação dos bens doados deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade
(tempo da doação) + correção monetária até a data da abertura da sucessão.
Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil
Na I Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, o tema acima foi discutido e aprovou-se um controverso enunciado
que criou uma mistura de regras envolvendo o CC/2002 e o CPC/1973. Confira:
Enunciado 119-CJF/STJ: Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no
valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2004, exclusivamente na hipótese em que o bem
doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu
patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do
art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrar a legítima quando esta se
constituiu, ou seja, na data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2004 e seus parágrafos,
juntamente com os arts. 1.832 e 884 do Código Civil).

Informativo 617-STJ (09/02/2018) – Márcio André Lopes Cavalcante | 12

Informativo
comentado
O STJ, neste julgado acima explicado (REsp 1.166.568-SP), rechaçou esse enunciado. Segundo o Ministro
Relator, este enunciado “não se coaduna com as regras estabelecidas no Código Civil de 2002 sobre a
matéria, bem como afronta o princípio de direito intertemporal tempus regit actum.”
“Essa dicotomia de critérios, é, com todas as vênias, inadequada à hipótese presente, não se coadunando
nem com a vontade do falecido, nem com a mens legislatoris”.
(...)
“enunciado não é lei, não sendo, portanto, dotado de força obrigatória; assim sendo, não pode contrariar
a lei e o sistema adotado pelo legislador (a representar a vontade do jurisdicionado no contexto em que a
regra se apresenta) ao regulamentar a matéria.”
(...)
“não se mostra possível a utilização de critérios diversos para a obtenção do valor de conferência,
consoante estampado no referido Enunciado n. 119, que leva em conta, a uma, os bens que ainda estão
situados no patrimônio dos donatários; e, a duas, aqueles que já não o estão, mesmo porque também
cabível aqui a aplicação do vetusto brocardo (ainda, porém, com hodierna e plena aplicabilidade): o que
a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir.” (CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das
Sucessões. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 976-981).
Dessa forma, como já dito, a conclusão deste enunciado foi expressamente rejeitada pelo STJ.
Nova polêmica: CPC/2015
Conforme visto acima, o principal fundamento do STJ para afastar a regra do CPC/1973 (cálculo ao tempo
da morte) e aplicar o CC/2002 (cálculo ao tempo da liberalidade) foi o de que o CC/2002, mais recente,
teria revogado o CPC/1973 nesta parte.
Ocorre que o CPC/2015 repetiu, em linhas gerais, a mesma regra do CPC/1973. Veja a redação do art. 639,
parágrafo único, do novo Código:
Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos
autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir,
trar-lhes-á o valor.
Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias
que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.
Diante disso, não se pode afirmar que a conclusão do STJ no REsp 1.166.568-SP seria a mesma caso a
morte tivesse ocorrido agora, ou seja, sob a vigência do CPC/2015. Isso porque este diploma é posterior
ao CC/2002 e, pelo menos sob o critério cronológico, teria prevalência em relação ao Código Civil.

DIREITO DO CONSUMIDOR
PRÁTICAS ABUSIVAS
TV por assinatura e cobrança pelo ponto adicional
É lícita a conduta da prestadora de serviço que em período anterior à Resolução da ANATEL
nº 528, de 17 de abril de 2009, efetuava cobranças pelo aluguel de equipamento adicional e
ponto extra de TV por assinatura.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.449.289-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Marco Buzzi, por
maioria, julgado em 14/11/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ajuizou ação contra a NET Serviços de Comunicação S/A pedindo que seja reconhecida a abusividade
da cobrança de valores adicionais pelo fato de ele ter pedido pontos extras de TV por assinatura.
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O autor narra que celebrou contrato de prestação de serviço de TV a cabo, possuindo 4 pontos instalados,
pagando mensalmente quantia extra relativa a 3 deles.
Segundo alegou João, o contrato celebrado já dá direito a ele de ter, em sua casa, o sinal da TV a cabo.
Logo, não haveria motivo para a empresa cobrar quantias a mais por cada ponto existente.
O tema jurídico reside, portanto, no seguinte: é possível cobrar por ponto extra de televisão por assinatura?
Antes da Resolução 528/2009-ANATEL:
Era considerada LÍCITA a conduta da prestadora de serviço que cobrava pelo aluguel de equipamento
adicional e pelo ponto extra de TV por assinatura.
Depois da Resolução 528/2009-ANATEL:
Passou a ser proibida a cobrança por ponto extra.
Em 2009, a ANATEL publicou a Resolução nº 528, que alterou a Resolução nº 488/2007, determinando
que as prestadoras de TV por assinatura deveriam disponibilizar o ponto extra sem cobrança adicional.
Veja a redação dada ao art. 29 pela Resolução nº 528:
Art. 29. A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo
Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem
cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo
endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
Vale ressaltar, no entanto, que, mesmo após a Resolução 528/2009, é permitido que a empresa cobre pelo
aluguel do equipamento (conversor ou decodificador) necessário ao uso do ponto extra.
Assim, por exemplo, se o cliente possui 1 ponto principal e 3 pontos adicionais, a empresa de TV por
assinatura não poderá mais cobrar uma taxa por cada ponto adicional. No entanto, continua sendo
possível que ela cobre aluguel pelos três decodificadores que ficam nos pontos adicionais.
Cada ponto extra contratado pelo consumidor exige que a empresa disponibilize um novo aparelho
decodificador, representando custos mensais a serem cobertos pelo cliente na forma de aluguel.
Não se pode exigir do fornecedor que disponibilize gratuitamente equipamentos de sua propriedade, em
número de unidades correspondente aos pontos extras desejados pelo consumidor, deixando de
empregar aqueles decodificadores em negócios com outros consumidores.
Desse modo, o que antes se denominava de “cobrança por ponto adicional” continua sendo cobrado, mas
agora sendo chamado de “cobrança pelo aluguel do equipamento”, isto é, disponibilização do
decodificador adicional.
Caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria
fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos adicionais requeridos, pode optar
por comprar, alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a
decodificação do sinal. Contudo, optando o cliente por adquirir o pacote de serviços da própria
fornecedora do sinal da TV por assinatura contratada, ou seja, com a inclusão do conversor/decodificador,
será plenamente justificável a cobrança de valor adicional na mensalidade, não havendo falar em abuso.
Resumindo:
É lícita a conduta da prestadora de serviço que em período anterior à Resolução da ANATEL nº 528, de 17 de
abril de 2009, efetuava cobranças pelo aluguel de equipamento adicional e ponto extra de TV por assinatura.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.449.289-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Marco Buzzi, por maioria,
julgado em 14/11/2017 (Info 617).
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ECA
GUARDA
Competência da Vara de Violência Doméstica para decidir guarda de criança e autorização para
viagem se a causa de pedir estiver relacionada com a violência praticada contra a genitora
Importante!!!
A Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher possui competência
para o julgamento de pedido incidental de natureza civil, relacionado à autorização para
viagem ao exterior e guarda unilateral do infante, na hipótese em que a causa de pedir de tal
pretensão consistir na prática de violência doméstica e familiar contra a genitora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.550.166-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Pedro e Helena vivem em união estável e possuem um filho de 2 anos de idade chamado Lucas.
Determinado dia, João, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente Helena.
Diante disso, a vítima procurou a Defensoria Pública e esta requereu à Vara Especializada da Violência
Doméstica ou Familiar Contra a Mulher, dentre outras, as seguintes medidas em favor de Fabíola:
a) guarda unilateral de Lucas;
b) autorização para que ela viaje com o filho para Bolívia, considerando que a sua família reside naquela
localidade, não tendo amigos ou parentes no Brasil.
A defesa de Pedro contestou o pedido afirmando que a competência para este pedido é do Juízo da Vara
da Infância e Juventude (e não da Vara de Violência Doméstica).
A discussão aqui, portanto, é apenas quanto à competência. A Vara Especializada da Violência
Doméstica ou Familiar Contra a Mulher possui competência para decidir esses pedidos no presente caso?
SIM.
A Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher possui competência para o
julgamento de pedido incidental de natureza civil, relacionado à autorização para viagem ao exterior e
guarda unilateral do infante, na hipótese em que a causa de pedir de tal pretensão consistir na prática
de violência doméstica e familiar contra a genitora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.550.166-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017 (Info 617).
O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 prevê uma competência híbrida (criminal e civil) da Vara Especializada da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Confira:
Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária
com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes
da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dessa forma, os Juizados de Violência Doméstica possuem competência para as ações de natureza civil
que tenham por causa de pedir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O propósito conferido pela Lei nº 11.340/2006 foi o de outorgar ao mesmo magistrado o conhecimento
da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe avaliar as repercussões
jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Isso tem por
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objetivo facilitar o acesso da mulher, vítima de violência doméstica, ao Poder Judiciário, conferindo-lhe
uma maior proteção.
Assim, para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar
Contra a Mulher nas ações de natureza civil, é imprescindível que a causa de pedir da ação consista
justamente na prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
Dessa forma, para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família),
é necessário que a ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar
contra a mulher. É necessário ainda que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, a vítima
esteja em situação de violência doméstica e familiar, fazendo com que ela tenha direito, pelo menos em
tese, às medidas protetivas expressamente previstas na Lei nº 11.340/2006.
Na hipótese dos autos, a competência para o exame da referida pretensão é da Vara Especializada, na
medida em que o pedido relacionado ao interesse da criança deu-se em plena vigência de medida
protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência doméstica.

DIREITO EMPRESARIAL
FALÊNCIA
Competência para julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida
A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa
falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível
no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda
Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017 (recurso
repetitivo) (Info 617).
Massa falida
A expressão “massa falida” possui duas acepções:
a) Massa falida SUBJETIVA (massa passiva):
É o conjunto dos credores do falido. Trata-se de um ente despersonalizado (não possui personalidade
jurídica). Apesar disso, é sujeito de direito, podendo praticar atos, inclusive processuais, para a defesa dos
interesses dos credores.
A massa falida pode atuar a “favor” ou “contra” a sociedade empresária falida.
Ex1: a massa falida pode ajuizar ação de cobrança contra um devedor da sociedade falida exigindo o
pagamento da dívida. Nesse caso, é como se a massa falida estivesse agindo “em favor” do falido. Na
verdade, a massa falida aqui atua como sucessora da sociedade empresária falida.
Ex2: a massa falida pode ajuizar ação revocatória contra o falido caso este tenha praticado atos com a
intenção de prejudicar os credores.
b) Massa falida OBJETIVA (massa ativa): é o conjunto dos bens do falido que foram arrecadados no
processo falimentar.
Essa distinção acima é feita pela doutrina, não havendo tal diferenciação na lei.
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A massa falida é administrada e representada pelo administrador judicial.
O administrador judicial é o que antigamente chamavam de “síndico da massa falida”, tendo esta
expressão sido abandonada pela Lei nº 11.101/2005.
A massa falida, embora seja um ente despersonalizado (não é uma pessoa jurídica), tem capacidade de
estar em juízo como autora ou ré de processos judiciais. Em juízo, a massa falida é representada pelo
administrador judicial.
Vale ressaltar que se alguém deseja ingressar com ação contra o falido, deverá propor a demanda contra
a massa falida.
Imagine a seguinte situação hipotética:
A “Rodo Ltda” era responsável pelo transporte coletivo (ônibus) no Município de Guarulhos.
João foi atropelado por um ônibus da “Rodo Ltda” e ficou inválido.
Antes que João pudesse ingressar com qualquer medida contra a causadora do acidente, o juízo da 1ª Vara
de Falências decretou a falência da sociedade empresária “Rodo Ltda.”.
João quer agora ajuizar uma ação de indenização por danos morais contra a massa falida da “Rodo Ltda”
em litisconsórcio passivo com o Município de Guarulhos.
Vale ressaltar que a ação na qual se busca indenização por danos morais é considerada como uma
demanda cível com pedido ilíquido, pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem
como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto.
João ajuizou a referida ação na 1ª Vara de Falências afirmando ser este o juízo universal para demandas
contra a massa falida.
O Município contestou a demanda afirmando que a ação deveria ter sido proposta na Vara da Fazenda
Pública municipal, considerando que a lei de organização judiciária afirma que esta é vara cível
competente para julgar as demandas propostas contra o Município.
A tese do Município foi acolhida pelo STJ? De quem é a competência para julgar demanda cível ilíquida
contra a massa falida, quando no polo passivo se encontra, como litisconsorte passivo, pessoa jurídica
de direito público?
SIM.
Juízo universal da falência
Com a decretação da falência, instaura-se o chamado juízo universal da falência. Isso significa que, em regra,
todas as ações que envolvem o devedor falido deverão ser julgadas pelo juízo que decretou a falência.
Isso é chamado de vis attractiva ou aptidão atrativa do juízo falimentar, estando prevista no art. 76 da Lei
nº 11.101/2005:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas
nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Exceções
A universalidade do juízo falimentar, contudo, não é absoluta. Há exceções.
Uma dessas exceções diz respeito às ações que demandem quantia ilíquida.
Veja o que diz o art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005:
Art. 6º (...)
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida.
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(...) Tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não
havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos
do artigo 6°, §1°, da Lei n .11.101/2005. (...)
STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1º/12/2016.
Assim, as ações que estiverem cobrando quantia ilíquida não precisam tramitar no juízo universal da falência,
podendo continuar ou serem propostas no juízo cível competente segundo as leis de organização judiciária.
O que são ações que demandam quantia ilíquida?
“A expressão usada pela lei não é muito clara e deve ser interpretada como abrangendo as ações de
conhecimento, nas quais se discute a existência ou o valor de certos créditos.” (TOMAZETTE, Marlon. Curso
de Direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2017, p. 404).
O art. 6º, § 1º, fala em “prosseguimento”, ou seja, dando a entender que a ação já havia sido proposta
antes da falência. Se a ação cobrando quantia ilíquida for proposta depois da falência, também será
uma exceção ao juízo universal?
SIM. Tanto no caso de ações propostas antes como depois da decretação da falência, se estas estiverem
cobrando quantia ilíquida, não se submetem ao juízo universal da falência, seguindo normalmente a
competência estipulada na lei de organização judiciária. Veja:
(...) A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão
nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam
tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente
segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até
a eventual definição de crédito líquido. (...)
STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014.
A ação de indenização por danos morais se enquadra nesse conceito de “ação que demandar quantia
ilíquida”?
SIM. Confira precedente nesse sentido:
(...) 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda
ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão
e o valor da reparação para o caso concreto.
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá
prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá
ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º
do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. (...)
STJ. 4ª Turma. REsp 1.447.918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/4/2016.
Voltando ao exemplo dado:
A ação proposta por João cobrava quantia ilíquida. Logo, enquadrava-se no art. 6º, § 1º da Lei de Falências.
Diante disso, o juízo da falência não é competente para essa demanda, devendo a ação ser proposta na
vara da Fazenda Pública municipal, conforme previsão na lei de organização judiciária.
Resumindo:
A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida,
quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo
as respectivas normas de organização judiciária.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017 (recurso repetitivo)
(Info 617).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Configura supressão de instância o STJ fixar diretamente os honorários advocatícios
que haviam sido estipulados erroneamente com base no CPC/1973
Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de
sucumbência com base no CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias utilizaram
equivocadamente o CPC/1973 para a sua fixação.
Ex: TJ fixou honorários advocatícios com base no CPC/1973, mesmo tendo o acórdão sido
prolatado após o CPC/2015; no Resp, o STJ deverá reformar o acórdão recorrido e determinar
o retorno dos autos ao TJ para que esta Corte faça um novo julgamento da apelação e analise
os honorários advocatícios de sucumbência com base no CPC/2015.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.647.246-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Regina Helena
Costa, julgado em 21/11/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João propôs ação ordinária contra Pedro em 20/04/2015, ou seja, antes do novo CPC, que entrou em vigor
no dia 18/03/2016.
O juiz proferiu sentença acolhendo parcialmente os pedidos de João.
Vale ressaltar que a referida sentença foi prolatada em 30/05/2017, isto é, já na vigência do CPC/2015.
O magistrado, na parte da sentença referente aos honorários advocatícios, utilizou os artigos do CPC/1973
(vigente no momento da propositura da ação).
Agiu corretamente o juiz quanto aos honorários? O magistrado, ao condenar o sucumbente em
honorários advocatícios, deveria ter utilizado realmente as normas do CPC/1973 (vigente no momento
da propositura da ação) ou as regras do CPC/2015 (em vigor quando a sentença foi prolatada)?
NÃO. Não agiu corretamente o juiz neste caso. O magistrado deveria ter utilizado as regras do CPC/2015,
considerando que ele estava em vigor no momento da decisão.
Segundo decidiu o STJ:
Se a sentença foi prolatada a partir do dia 18/03/2016, deverão ser aplicadas as regras do CPC/2015 a
respeito dos honorários advocatícios ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do novo Código. Isso
porque os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à
propositura da demanda.
A sentença é o marco para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios,
revelando-se incorreto seu arbitramento, com fundamento no CPC/1973, posteriormente à 18/03/2016
(data da entrada em vigor da novel legislação).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.647.246-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Regina Helena
Costa, julgado em 21/11/2017 (Info 617).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.636.124-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/12/2016 (Info 602).
Voltando ao nosso exemplo:
João (que venceu parcialmente em 1ª instância) recorreu ao TJ pedindo:
a) a procedência integral dos pedidos que ele havia formulado na Inicial;
b) que os honorários sejam recalculados com base no CPC/2015.
O TJ deu parcial provimento à apelação reconhecendo a totalidade dos pedidos formulados pelo autor,
mas fixando os honorários advocatícios com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973.
Contra este acórdão, a parte interpôs recurso especial.
Informativo 617-STJ (09/02/2018) – Márcio André Lopes Cavalcante | 19

Informativo
comentado
O STJ, ao julgar o recurso especial, poderá, ele próprio, fixar os honorários advocatícios com base no
CPC/2015?
NÃO.
Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de sucumbência com
base no CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias utilizaram equivocadamente o CPC/1973
para a sua fixação.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.647.246-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Regina Helena
Costa, julgado em 21/11/2017 (Info 617).
E o que acontece neste caso?
O STJ deverá dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão recorrido (que arbitrou,
indevidamente, os honorários advocatícios de sucumbência com fundamento no CPC/1973) e, ao fazer
isso, determinar o retorno dos autos ao TJ para que esta Corte faça um novo julgamento da apelação e
analise os honorários advocatícios de sucumbência com base no CPC/2015.
Assim, impõe-se o retorno dos autos à instância ordinária para que reexamine a questão submetida ao
seu crivo, com a observância dos novos parâmetros estabelecidos pelo CPC/2015, não sendo possível a
fixação dos honorários diretamente pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

RECURSOS
É possível interpor agravo de instrumento contra decisão
que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução
Novo CPC
Importante!!!
É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito
suspensivo aos embargos à execução.
As hipóteses em que cabe agravo de instrumento estão previstas art. 1.015 do CPC/2015, que
traz um rol taxativo. Apesar de ser um rol exaustivo, é possível que as hipóteses trazidas nos
incisos desse artigo sejam lidas de forma ampla, com base em uma interpretação extensiva.
Assim, é cabível agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos
embargos à execução com base em uma interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
STJ. 2ª Turma. REsp 1.694.667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
“FN” ingressou com execução contra “JY”.
O devedor apresentou embargos à execução.
Para que o devedor apresente embargos à execução, é necessária garantia do juízo?
Execução “comum”: NÃO
Execução fiscal: SIM
O executado, independentemente de penhora, Não são admissíveis embargos do executado antes
depósito ou caução, poderá se opor à execução de garantida a execução (art. 16, § 1º, da Lei nº
por meio de embargos (art. 914 do CPC/2015).
6.830/80 – Lei de Execução Fiscal).
Informativo 617-STJ (09/02/2018) – Márcio André Lopes Cavalcante | 20

Informativo
comentado
Os embargos à execução possuem efeito suspensivo? Se o devedor apresenta esta espécie de defesa, a
execução deverá ficar paralisada até que os embargos sejam julgados?
• Regra: os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Em outras palavras, a oposição de
embargos à execução não suspende automaticamente os atos executivos.
• Exceção: o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos desde que cumpridos três requisitos
cumulativos:
1) deve haver pedido expresso do embargante (executado);
2) devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; e
3) a execução precisa estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Veja o texto do CPC/2015:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Desse modo, pode-se afirmar que os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (por força
de lei – efeito suspensivo próprio), mas possuem efeito suspensivo ope iudicis (efeito suspensivo
impróprio), ou seja, por decisão do magistrado, segundo a análise do caso concreto.
E como é o efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal?
Na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não há nenhum dispositivo tratando de forma específica sobre
os efeitos dos embargos à execução.
Diante disso, o STJ afirma que deverão ser aplicadas as mesmas regras do CPC referentes à execução
“comum” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.272.827-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013).
Em outras palavras, o art. 919 do CPC/2015 vale também para a execução fiscal.
Voltando ao nosso exemplo:
O devedor apresentou embargos à execução e requereu a atribuição de efeito suspensivo.
O juiz rejeitou o pedido de efeito suspensivo afirmando que não estavam presentes os requisitos do art.
919, § 1º, do CPC/2015.
Inconformado com a decisão, o executado interpôs agravo de instrumento.
O Tribunal de 2ª instância não conheceu do recurso afirmando que as hipóteses de cabimento do agravo
de instrumento estão previstas taxativamente (exaustivamente) no art. 1.015 do CPC/2015 e que neste
rol não existe a previsão de agravo de instrumento contra a decisão que nega efeito suspensivo aos
embargos à execução.
O Tribunal afirmou que o inciso X do art. 1.015 é muito claro ao dizer que cabe agravo de instrumento
contra a decisão que CONCEDE, MODIFICA ou REVOGA efeito suspensivo, não mencionando a hipótese
em que o juiz NÃO CONCEDE (rejeita) o efeito suspensivo.
Veja a lista do art. 1.015 do CPC/2015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
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IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
O executado (embargante/agravante) tem razão? É possível interpor agravo de instrumento contra
decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução?
SIM.
É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo
aos embargos à execução.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.694.667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2017 (Info 617).
Interpretação extensiva
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é realmente taxativo (numerus clausus). No entanto, apesar disso, é
possível que as hipóteses trazidas nos incisos desse artigo sejam lidas de forma ampla, com base em uma
interpretação extensiva. Como explicam Fredie Didier e Leonardo Cunha:
“As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém,
incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é
possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos”. (DIDIER, JR., Fredie; CUNHA, Leonardo
Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13ª ed., Salvador: Juspodivm, p. 209).
Assim, é cabível agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos
à execução com base em uma interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015 do CPC/2015.
Como reforço argumentativo, o Min. Herman Benjamin afirmou que o caso poderia se enquadrar também
no inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, considerando que o requerimento de concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução pode ser caracterizado como um pedido de tutela provisória de urgência.
Sobre o tema: agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, cabe agravo de instrumento
contra a decisão interlocutória relacionada à definição de competência. Isso com base em uma
interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o
juízo natural e adequado julgue a demanda.
STJ. 4ª Turma. REsp 1679909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017.

EXECUÇÃO
Possibilidade de requerer a alienação em leilão judicial
em vez de fazer a alienação por iniciativa particular
Se a parte exequente manifestar desinteresse na adjudicação e na alienação particular do
imóvel penhorado, ela poderá, desde logo, requerer sua alienação em leilão judicial (antiga
alienação em hasta pública). Isso porque o CPC confere ao credor a faculdade de se valer da
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alienação por iniciativa particular, mas não impede que o credor opte, desde logo, pela
alienação judicial (alienação em hasta pública).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.312.509-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2017 (Info 617).
O que acontece com o bem penhorado?
Se o bem penhorado for dinheiro, ele é transferido ao credor, quitando-se a obrigação.
Se o bem penhorado for coisa diferente de dinheiro, ele poderá ser:
a) adjudicado;
b) alienado;
c) concedido em usufruto ao exequente.
Expropriação
Quando acontece uma dessas três situações acima, dizemos que houve a “expropriação”, conforme
previsto no art. 825 do CPC/2015:
Art. 825. A expropriação consiste em:
I - adjudicação;
II - alienação;
III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.
Obs: esses incisos estão organizados segundo uma preferência legal. Em outras palavras, se houver
interessados em adjudicar (inciso I), não será necessário fazer a alienação. Se não ocorrer a adjudicação,
deve-se tentar a alienação (inciso II) antes da apropriação de frutos (inciso III).
Adjudicação (inciso I)
A adjudicação ocorre quando a propriedade do bem penhorado (móvel ou imóvel) é transferida para o
exequente (ou para um terceiro legitimado a adjudicar), como forma de pagamento da dívida que está
sendo cobrada em juízo.
O instituto encontra-se previsto no art. 876 do CPC/2015, cujo caput estabelece:
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe
sejam adjudicados os bens penhorados.
O caput do art. 876 fala apenas no exequente, mas o § 5º prevê outros legitimados que também podem
adjudicar. Veja:
§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos
credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro,
pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.
Alienação (inciso II)
Segundo o art. 879 do CPC 2015, existem duas espécies de alienação do bem:
a) por iniciativa particular: ocorre quando o próprio exequente (ou algum corretor ou leiloeiro público
credenciado) tenta conseguir um comprador para o imóvel, seguindo determinadas regras impostas pela lei.
b) leilão judicial (eletrônico ou presencial): é a oferta do bem penhorado aos interessados em adquiri-lo
em um evento organizado pelo Estado-juiz.
Observação importante:
No CPC 2015, o que é chamado atualmente de “leilão judicial” era conhecido como “hasta pública”
(expressão do CPC 1973). Assim, no CPC 1973 existiam duas formas de hasta pública (art. 686, IV):
a) praça, quando a coisa a ser alienada era bem imóvel;
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b) leilão, quando a coisa a ser alienada era bem móvel.
O CPC 2015 não repete tais palavras e não mais faz essa distinção. Agora, fala-se em leilão judicial tanto
para bens móveis como imóveis.
Apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (antigo
“usufruto de bem móvel ou imóvel”) (inciso III)
No CPC 1973, isso era tratado como sendo “usufruto de bem móvel ou imóvel”, expressão que era
criticada pela doutrina e que, por isso, foi substituída no novo Código. Compare:
CPC 1973
Art. 716. O juiz pode conceder ao exequente o
usufruto de móvel ou imóvel, quando o reputar
menos gravoso ao executado e eficiente para o
recebimento do crédito.

CPC 2015
Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos
e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a
considerar mais eficiente para o recebimento do
crédito e menos gravosa ao executado.

Ex: foi penhorado um apartamento do executado, que se encontra alugado a um terceiro; pode o juiz
determinar que o exequente fique recebendo o valor dos aluguéis até que o débito da execução seja
totalmente pago.
Feita esta breve revisão, imagine a seguinte situação hipotética:
João (credor) ingressou com cumprimento de sentença contra Pedro (devedor).
Pedro não pagou voluntariamente o débito e o juiz determinou a penhora de um apartamento que está
em seu nome.
O magistrado determinou a intimação de João para que se manifestasse sobre seu interesse na
adjudicação do bem penhorado e, caso não o tivesse, informasse as providências necessárias para que
efetuasse, por conta própria, a alienação particular dos bens, na forma do art. 879, I, do CPC/2015 (art.
647, II, do CPC/1973).
João respondeu dizendo que não tinha interesse na adjudicação e que também não desejava fazer a
alienação particular do bem. Diante disso, requereu a alienação judicial do apartamento em hasta pública,
na forma do art. 879, II, do CPC/2015 (art. 647, III, do CPC/1973).
O juiz indeferiu o pedido afirmando que, não ocorrendo a adjudicação, é obrigatório que o credorexequente tente fazer a alienação do bem penhorado por iniciativa particular. Somente se não tiver êxito
é que poderia ser feita a alienação judicial (antiga hasta pública).
O credor recorreu contra a decisão alegando que a alienação por iniciativa particular é uma faculdade do
credor-exequente, sendo descabida sua imposição pelo juiz.
Agiu corretamente o juiz?
NÃO.
Analisando o texto do CPC, conclui-se que, não havendo interesse do exequente na adjudicação do bem
penhorado, abre-se a possibilidade de que a alienação do bem constrito seja feita por iniciativa do próprio
credor (alienação por iniciativa particular).
Realmente existe uma ordem de preferência nas formas de expropriação previstas no CPC. Vale ressaltar,
contudo, que esta ordem de preferência não é absoluta. Assim, é possível que o credor escolha forma de
expropriação fora da ordem listada no CPC, de acordo com as particularidades relacionadas ao bem ou ao
próprio credor. Isso porque a execução deve ser realizada no interesse do exequente, conforme preconiza
o art. 797 do CPC/2015 (art. 612 do CPC/1973).
Em suma:
Se a parte exequente manifestar desinteresse na adjudicação e na alienação particular do imóvel
penhorado, ela poderá, desde logo, requerer sua alienação em leilão judicial (antiga alienação em hasta
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pública). Isso porque o CPC confere ao credor a faculdade de se valer da alienação por iniciativa particular,
mas não impede que o credor opte, desde logo, pela alienação judicial (alienação em hasta pública).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.312.509-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2017 (Info 617).

PRECATÓRIOS
Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
Importante!!!
Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e
a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório.
STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral)
(Info 861).
STJ. Corte Especial. EREsp 1.150.549-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 29/11/2017 (Info 617).
Obs: cuidado para não confundir com a SV 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º (obs: atual
§ 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos. O período de que trata este RE 579431/RS é anterior à requisição do precatório, ou seja,
anterior ao interregno tratado pela SV 17.
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ajuizou ação de cobrança contra a Fazenda Pública.
Foi prolatada sentença condenando o Poder Público a pagar R$ 300 mil.
Essa sentença transitou em julgado em 04/04/2016.
Em 10/04/2016, o credor pediu ao juiz, nos termos do art. 534 do CPC, o cumprimento de sentença,
apresentando o cálculo da dívida atualizada.
Segundo entende o STF, a partir do momento em que forem apresentados os cálculos, começa a incidir
juros da mora contra a Fazenda Pública:
Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório.
STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral) (Info 861).
STJ. Corte Especial. EREsp 1.150.549-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 29/11/2017 (Info 617).
O que acontece a agora?
A Fazenda Pública poderá impugnar ou não o cumprimento de sentença.
Suponhamos que o Poder Público não impugnou. Neste caso, deverá ser expedido, por intermédio do
Presidente do Tribunal, precatório em favor do exequente. Confira o que diz o art. 535, § 3º do CPC:
§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente,
observando-se o disposto na Constituição Federal;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega
da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.
Neste caso, o juízo da execução elabora o precatório e o encaminha ao Presidente do Tribunal. Este, por
sua vez, irá expedir o precatório, ou seja, repassá-lo ao ente devedor para que seja incluído no orçamento.
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Ex: se a execução era contra a União, o juiz federal responsável pela execução irá elaborar o precatório e
encaminhá-lo ao Presidente do TRF; este irá expedir o precatório determinando que a União inclua no
orçamento para pagamento.
Suponhamos que, em nosso exemplo, a Fazenda Pública concordou com os cálculos do credor. Diante disso, o
juiz encaminhou ao Presidente do Tribunal que expediu, em 30/05/2016, o precatório em favor de João.
Assim, deverá haver a incidência dos juros da mora referente ao período de 10/04/2016 (data da
realização dos cálculos) e a data do precatório.
Existe um prazo para que o ente pague o precatório?
SIM. Os pagamentos requisitados até 01/07 de cada ano deverão ser pagos até o final do exercício do ano
seguinte. Isso está previsto no § 5º do art. 100 da CF/88:
§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando
terão seus valores atualizados monetariamente.
Em nosso exemplo: o precatório foi apresentado pelo Presidente do Tribunal em 30/05/2016; logo, ele
deverá ser pago pelo Poder Público até o dia 31/12/2017 (último dia do ano seguinte).
Abrindo um parêntese: se o precatório tiver valor muito alto (valor superior a 15% do montante dos
demais precatórios apresentados até o dia 01/07 do respectivo ano), então, neste caso, deverá ser pago
15% do valor deste precatório até o dia 31/12 do ano seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 anos
subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária. A CF/88 permite também que o credor
faça um acordo com o Poder Público (§ 20 do art. 100 da CF/88, incluído pela EC 94/2016).
Período de suspensão dos juros moratórios
Entre o dia 01/07 de um ano até o dia 31/12 do ano seguinte (em nosso exemplo: de 01/07/2016 até
31/12/2017), não haverá incidência de juros de mora porque o STF entende que esse foi o prazo normal
que a CF/88 deu para o Poder Público pagar seus precatórios, não havendo razão para que a Fazenda
Pública tenha que pagar juros referentes a esse interregno.
Existe, inclusive, uma súmula vinculante sobre o tema:
SV 17-STF: Durante o período previsto no parágrafo 1º (obs: atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
Obs: neste período, não há incidência de juros moratórios, mas deverá ser paga correção monetária,
conforme prevê a parte final do § 5º do art. 100.
E se passar o dia 31/12 e o ente devedor não efetuar o pagamento do precatório, neste caso, voltará a
incidir juros de mora? Em nosso exemplo, se passar o dia 31/12/2017, começa novamente a incidir juros
moratórios?
SIM. Isso porque terá se esgotado o prazo dado pela Constituição para que o ente devedor pague o
precatório. Logo, o ente encontra-se em mora. Assim, por exemplo, se o precatório foi inscrito até o dia
01/07/2016, este precatório deverá ser pago até o dia 31/12/2017. Se o pagamento for realizado neste
período, não haverá incidência de juros de mora porque não houve inadimplemento por parte da Fazenda
Pública. No entanto, se passar o dia 31/12/2017 sem pagamento, haverá a incidência de juros moratórios,
que serão computados a partir de 01/01/2018 até a data em que ocorrer a quitação do precatório.
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Confira as palavras do Min. Edson Fachin:
"A não incidência de juros de mora nesse período ocorre justamente porque nele não existe mora, em
decorrência de norma constitucional, e isso se mantém independentemente de quando ocorrer o
pagamento do precatório.
No caso de o pagamento ocorrer após o prazo estabelecido pela Constituição, haverá a incidência de juros
de mora, mas só no período em que houver mora, ou seja, depois do prazo estabelecido para o
pagamento." (Voto na Rcl 15906 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015)
Obs: como estes juros moratórios não estavam previstos no precatório, considerando que se presumia
que ele seria pago na data fixada pela CF/88 (até o dia 31/12), para que o credor receba o valor dos juros,
será necessária a expedição de um precatório complementar. Depois que o precatório está expedido, não
se pode acrescentar novos valores a ele.
Voltando ao nosso exemplo:
- Sentença transitada em julgado: 04/04/2016.
- Início dos juros moratórios: 10/04/2016 (data da realização dos cálculos).
- Dia em que o precatório foi apresentado para pagamento: 30/05/2016.
- Suspensão dos juros moratórios: 01/07/2016 (SV 17-STF).
- Prazo máximo para a Fazenda Pública pagar: 31/12/2017 (§ 5º do art. 100 da CF/88).
- Se a Fazenda não pagar até o prazo máximo: voltam a correr os juros moratórios a partir de 01/01/2018.
Repare, portanto, que o entendimento do STF definido no RE 579431/RS não invalida a SV 17 porque o
que foi decidido neste recurso é um período anterior ao de que trata a súmula.
Observação final complementar
O que foi explicado acima é suficiente para fins de concurso. Irei, contudo, agora fazer uma observação
complementar a respeito da súmula vinculante 17.
A SV 17 foi editada em 29/10/2009 e continua sendo atualmente aplicada pelo STF. Nesse sentido: RE
577465 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2016.
Contudo, tem crescido entre os Ministros a ideia de que esta súmula foi superada pelo § 12 do art. 100 da
CF/88, acrescentado pela EC 62, de 10/12/2009, ou seja, posteriormente à edição do enunciado. Para
muitos Ministros, o § 12 determina a incidência de juros moratórios independentemente do período.
Confira a redação do dispositivo:
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após
sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a
incidência de juros compensatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Em provas de concurso, a SV 17 continua válida, devendo ser assinalada como correta. Somente se
manifeste sobre esta crítica ao enunciado caso você seja expressamente indagado acerca disso, como no
caso de uma prova oral, por exemplo.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
PROVAS
Mesmo sem autorização judicial, polícia pode acessar conversas do Whatsapp
da vítima morta, cujo celular foi entregue pela sua esposa
Importante!!!
Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia
autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o
referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa.
STJ. 6ª Turma. RHC 86.076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 19/10/2017 (Info 617).
Cuidado para não confundir:
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de
dados e de conversas registradas no Whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato
delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante.
STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2016 (Info 593).
STJ. 6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016 (Info 583).
DELEGADO QUE ACESSA CONVERSAS DO WHATSAPP DO FLAGRANTEADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas.
A polícia apreendeu seu telefone celular.
Como não havia senha no aparelho, o Delegado abriu o aplicativo Whatsapp e verificou as conversas de
João. As mensagens comprovaram que ele realmente negociava drogas e, o pior, que havia praticado
diversos outros crimes, dentre eles ameaça e homicídio.
Tais mensagens foram transcritas pelo escrivão e juntadas ao inquérito policial em forma de certidão.
A autoridade fundamentou tais diligências no art. 6º, II, III e VII, do CPP:
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
(...)
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras
perícias;
Posteriormente, tais elementos informativos serviram de base para que o Ministério Público oferecesse
denúncia contra João pela prática de uma série de crimes.
Tese da defesa
A defesa, contudo, alegou que tais elementos informativos são nulos. Segundo argumentou o advogado
do réu, após a apreensão do celular, sem qualquer autorização, a polícia teria que ter requerido ao juízo
autorização para consultar o conteúdo do aparelho. Diante disso, requereu que as "provas" colhidas
fossem declaradas nulas e desentranhadas do processo.
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A tese da defesa foi aceita pelo STJ? É necessária prévia autorização judicial para que a autoridade
policial possa ter acesso ao Whatsapp da pessoa que foi presa em flagrante delito?
SIM.
Na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial para a
apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo
telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel
ou, ainda, por meio de sistemas de informática e telemática.
STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2016 (Info 593).
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados
e de conversas registradas no Whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda
que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante.
STJ. 6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016 (Info 583).

DELEGADO QUE ACESSA CONVERSAS DO WHATSAPP DA VÍTIMA MORTA COM AUTORIZAÇÃO DA ESPOSA
DO FALECIDO
Imagine agora outra situação:
João matou Pedro, crime que não foi presenciado por ninguém.
A polícia começou a investigar o caso e a esposa de Pedro entregou ao Delegado o telefone celular do
marido falecido.
A autoridade policial abriu o Whatsapp e percebeu que Pedro manteve uma ríspida conversa com João e
que eles combinaram de se encontrar no local onde a vítima foi encontrada morta.
A partir dessa conversa, a polícia conseguiu desvendar o crime e chegar a outros elementos informativos
que comprovaram que João foi o autor do homicídio.
João foi denunciado e impetrou habeas corpus alegando que o acesso do Delegado de Polícia às conversas
no Whatsapp da vítima foi ilegal, considerando que realizada sem prévia autorização judicial.
Pediu, ainda, que a nulidade dessa prova fosse estendida para as demais provas obtidas a partir dela, por
força da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de acordo com o que prevê
o art. 5º, LVI, da Constituição Federal.
O STJ acolheu o pedido da defesa?
NÃO.
Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização
judicial, na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido
entregue à autoridade policial por sua esposa.
STJ. 6ª Turma. RHC 86.076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado
em 19/10/2017 (Info 617).
Acesso ao celular do investigado X acesso ao celular da vítima
Os precedentes do STJ que reconheceram a ilegalidade da prova envolviam acesso às conversas do
Whatsapp no celular do investigado. Aqui, a leitura das conversas ocorreu no celular da vítima, tendo o
aparelho sido entregue voluntariamente pela esposa do falecido.
Assim, no segundo caso, não há prova ilícita, considerando que não houve uma violação à intimidade do
investigado, titular de garantias no processo penal.
Na segunda situação, o detentor do direito ao sigilo estava morto. Não havia mais sigilo algum a proteger
o titular daquele direito e a sua esposa, totalmente interessada no esclarecimento dos fatos, entregou o
celular à Polícia com o objetivo de elucidar os fatos.
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Logo, neste segundo caso, não havia necessidade de uma ordem judicial porque, no processo penal, o que
se protege são os interesses do acusado. Seria irrazoável e impróprio proteger-se a intimidade de quem
foi vítima do homicídio, sendo que a finalidade da investigação é esclarecer o homicídio e punir aquele
que, teoricamente, foi o responsável pela morte.

ACESSO AO WHATSAPP DE APARELHO CELULAR COLETADO EM BUSCA E APREENSÃO
Imagine a seguinte situação:
Augusto estava sendo investigado pela suposta prática de tráfico de drogas.
O juiz decretou medida de busca e apreensão na casa de Augusto, autorizando que fossem apreendidos
“instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; objetos necessários à prova
de infração, além de permitir a colheita de outros elementos de convicção.”
Durante as diligências, foram encontras drogas, balanças de precisão e dois celulares, tendo tudo isso sido
apreendido.
Augusto, que estava no local, foi preso em flagrante.
A autoridade policial acessou o Whatsapp dos aparelhos celulares e descobriu inúmeras conversas de
Augusto negociando drogas e determinando a morte de inimigos.
A defesa impetrou habeas corpus alegando que o Delegado somente poderia ter acessado o Whatsapp de
Augusto com uma nova autorização judicial, razão pela qual essa prova seria ilícita.
A tese da defesa foi acolhida pelo STJ?
NÃO.
Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há
óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas
do Whatsapp.
Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização
judicial.
A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos
aparelhos celulares apreendidos.
STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017.

MEDIDAS CAUTELARES
Possibilidade de juiz afastar vereador da função que ocupa
Importante!!!
É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares
municipais as medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem
necessidade de remessa à Casa respectiva para deliberação.
STJ. 5ª Turma. RHC 88.804-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/11/2017 (Info 617).
Veja comentários em Direito Constitucional.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO
Parcelamento de débitos considerados isoladamente (art. 1º, § 2º, da Lei 11.941/2009)
Menos importante
Apenas concursos federais!
O contribuinte pode optar pelo parcelamento de débitos considerados isoladamente, nos
termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 11.941/2009, ainda que relativos a uma mesma Certidão da
Dívida Ativa, não sendo possível o parcelamento de uma fração de competência ou período de
apuração.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.382.317-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/11/2017 (Info 617).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “XX” é devedora de débitos tributários que estão materializados na certidão de dívida ativa
(CDA) de nº 90.1.08.000655-37.
O valor total dessa CDA é de R$ 500 mil.
A empresa pediu a sua adesão ao REFIS III requerendo o parcelamento apenas de R$ 100 mil.
O pedido de parcelamento foi feito com fundamento na Lei nº 11.941/2009 (REFIS III).
A Lei nº 11.941/2009 trata sobre o parcelamento de débitos tributários no âmbito federal.
Assim, as pessoas que tinham débitos tributários com a União, suas autarquias e fundações poderiam
solicitar o pagamento parcelado da dívida em até 180 meses, desde que obedecidos os demais requisitos
e condições legais (art. 1º).
O fundamento para esse pedido da empresa foi o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.941/2009:
Art. 1º (...)
§ 2º Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as dívidas
vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito
passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas
isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de
parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento,
assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido no caput deste
artigo;
III – os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É possível o parcelamento de apenas uma parte dos débitos que estão em uma só CDA?
A resposta para essa pergunta divide-se em duas partes:
• o contribuinte pode optar pelo parcelamento de apenas parte dos débitos, ainda que relativos a uma
mesma Certidão da Dívida Ativa, desde que escolha algumas competências (por inteiro), deixando outras
competências de fora. Ex: o contribuinte está devendo 10 meses do imposto X (que é apurado
mensalmente). Ele poderá parcelar 6 competências (“meses”), não incluindo as 4 restantes.
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• o contribuinte, contudo, não pode parcelar apenas um percentual ou uma fração de um débito isolado,
ou seja, um percentual ou uma fração de uma competência. Ex: 50% de um mês do imposto.
Assim, não é possível que o parcelamento gere um fracionamento da competência ou do período de apuração.
A interpretação que o STJ deu para o art. 1º, § 2º da a Lei nº 11.941/2009 foi a seguinte: é possível que o
contribuinte escolha “débitos” que pretende ver parcelados, dentre os diversos que eventualmente
possua, sejam eles inscritos em dívida ativa ou não. Dessa forma, se, por exemplo, um tributo é apurado
mensalmente, gerando um débito a cada mês ou competência, é certo que poderá o contribuinte eleger
algumas competências (= débitos) para parcelamento, deixando outras de fora. O que não pode, porque
a lei a tanto não o autoriza, é pretender parcelar “percentual” ou “fração” de um débito isolado, como,
por exemplo, 50% desta ou daquela competência/débito.
Em outras palavras, permite-se o parcelamento referente a uma ou mais competências, ou um ou mais
períodos de apuração, sendo, no entanto, proibido o parcelamento de uma fração de competência ou
período de apuração.
Resumindo:
O contribuinte pode optar pelo parcelamento de débitos considerados isoladamente, nos termos do art.
1º, § 2º, da Lei nº 11.941/2009, ainda que relativos a uma mesma Certidão da Dívida Ativa, não sendo
possível o parcelamento de uma fração de competência ou período de apuração.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.382.317-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/11/2017 (Info 617).

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as
medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa
respectiva para deliberação. ( )
2) (DPE/PR 2017 FCC) Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão transitada em
julgado, em regra, não fará jus o servidor aos salários que deixou de receber, mas apenas a equitativa
compensação, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. ( )
3) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público gera direito à indenização, se a demora
tiver origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública. ( )
4) O servidor público federal somente tem direito à remoção prevista no art. 36, parágrafo único, III, "a", da
Lei nº 8.112/90, na hipótese em que o cônjuge/companheiro, também servidor, tenha sido deslocado de
ofício, para atender ao interesse da Administração (nos moldes do inciso I do mesmo dispositivo legal). ( )
5) O IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que seja as informações individualizadas que
coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova em quaisquer outros
procedimentos administrativos. ( )
6) Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar
dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, a fim de afastar
o decreto prisional em desfavor dos executados. ( )
7) É lícita a conduta da prestadora de serviço que em período anterior à Resolução da ANATEL nº 528, de
17 de abril de 2009, efetuava cobranças pelo aluguel de equipamento adicional e ponto extra de TV por
assinatura. ( )
8) A Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher não possui competência para
o julgamento de autorização para viagem ao exterior e guarda unilateral de infante. ( )
9) A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida,
quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for
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10)

11)
12)

13)
14)

15)

proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as
respectivas normas de organização judiciária. ( )
Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de sucumbência com
base no CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias utilizaram equivocadamente o CPC/1973
para a sua fixação. ( )
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito
suspensivo aos embargos à execução. ( )
Se a parte exequente manifestar desinteresse na adjudicação e na alienação particular do imóvel
penhorado, ela poderá, desde logo, requerer sua alienação em leilão judicial (antiga alienação em hasta
pública). ( )
Não incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório. ( )
Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização judicial,
na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à
autoridade policial por sua esposa. ( )
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados
e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda
que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. ( )

Gabarito
1. C
2. E
11. E 12. C

3. E
13. E

4. C
14. C

5. C
15. C

6. C

7. C

8. E

9. C

10. C
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