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 O ECAD pode fixar critério diferenciado para valoração de obras de background (música de fundo) veiculadas em
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SEGURO
 A seguradora não pode se recusar a contratar seguro com o consumidor que tenha restrição de crédito se ele se
comprometer a pagar à vista.
 É abusiva cláusula prevista em seguro de acidentes pessoais que exclua complicações decorrentes de gravidez,
parto, aborto, intoxicações alimentares, exames e tratamentos.
CORRETAGEM
 É devida a comissão de corretagem ainda que o resultado da intermediação imobiliária tenha sido diferente do
negócio que o contratante queria inicialmente celebrar.
CONTRATO DE TRANSPORTE
 O Vale-Pedágio e a dobra do frete, previstos na Lei nº 10.209/2001, não estão sujeitos à supressio nem podem ser
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anterior penhora de bens do devedor.
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 O rol de legitimados para propor a ação de levantamento de curatela, previsto no art. 756, § 1º do CPC/2015, não
é taxativo.
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 Não é possível a oposição de exceções pessoais à empresa de factoring que comprou duplicata mercantil com aceite.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
 Tribunal deve condenar o apelante em honorários advocatícios em caso de manutenção da sentença que indeferiu
a petição inicial.
DIREITO PENAL
LEI MARIA DA PENHA
 Decisão que fixa alimentos em razão da prática de violência doméstica pode ser executada sob o rito da prisão civil.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
PROVAS
 É nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que a Polícia acompanhe as conversas do
suspeito pelo WhatsApp Web.
PROVAS / RECURSOS
 É cabível RESE contra decisão que indefere a produção antecipada de prova prevista no art. 366 do CPP.
DIREITO TRIBUTÁRIO
ICMS
 O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser pago pela empresa vendedora.

DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
O STJ não pode determinar que as companhias aéreas ofereçam transporte gratuito para
pessoas com deficiência com base em um exercício hermenêutico da Lei nº 8.899/94
A Lei nº 8.899/94 previu que as pessoas com deficiência possuem direito à gratuidade no
transporte coletivo interestadual. Esta Lei foi regulamentada pela Portaria Interministerial nº
003/2001, que, no entanto, afirmou que apenas as empresas de transporte rodoviário,
ferroviário e aquaviário teriam o dever de oferecer essa gratuidade. Houve, assim, uma
omissão quanto ao transporte aéreo.
O MP propôs ação civil pública na qual pretendia garantir a gratuidade também no transporte
aéreo. Ao julgar um recurso neste processo, o STJ afirmou que não poderia conceder o pedido.
Isso porque:
O STJ não possui competência constitucional para ampliar os modais de transporte
interestadual submetidos ao regime da gratuidade prevista na Lei nº 8.899/94 e nos atos
normativos secundários que a regulamentam.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.155.590-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Passe livre às pessoas com deficiência em transporte coletivo
A Lei nº 8.899/94 previu que as pessoas com deficiência possuem direito à gratuidade no transporte
coletivo interestadual:
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Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes,
no sistema de transporte coletivo interestadual.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar de sua
publicação.
Essa Lei é constitucional ou viola o princípio da livre iniciativa?
É constitucional, conforme já decidiu o STF:
(...) 3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou, na sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a
implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado.
4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na
sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento
aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela
definição de meios para que eles sejam alcançados. (...)
STF. Plenário. ADI 2649, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 08/05/2008.
Regulamentação
Essa Lei foi regulamentada pela Portaria Interministerial nº 003/2001, que, no entanto, restringiu bastante
a abrangência do benefício. Destaco aqui dois pontos da Portaria:
• afirmou que as empresas de transporte coletivo interestadual estão obrigadas a fornecer apenas 2
assentos gratuitos para as pessoas com deficiência; e
• previu a gratuidade somente para os transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário, ou seja, omitiu da
regulamentação o transporte aéreo. Veja:
Art. 1º Disciplinar a concessão do Passe Livre às pessoas portadoras de deficiência,
comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual, nos modais
rodoviário, ferroviário e aquaviário.
Art. 2º Aos portadores do Passe Livre serão reservados 2 (dois) assentos em cada veículo ou
embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
(...)
ACP
O Ministério Público ajuizou ação civil pública pedindo que as companhias de transporte aéreo fossem
condenadas a também garantir passe livre às pessoas com deficiência comprovadamente hipossuficientes.
Em 1ª instância o pedido foi julgado procedente, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal.
Diante disso, o MP interpôs recurso especial.
O STJ acolheu o pedido feito pelo MP?
NÃO. O STJ entendeu que não é seu papel interferir nesta temática:
O STJ não possui competência constitucional para ampliar os modais de transporte interestadual
submetidos ao regime da gratuidade prevista na Lei nº 8.899/94 e nos atos normativos secundários que
a regulamentam.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.155.590-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Discricionariedade reservada ao legislador
O Poder Judiciário não deve intervir no campo da discricionariedade reservada ao legislador, não podendo
estender, com base em um esforço interpretativo, a gratuidade reservada às pessoas com deficiência para
o transporte aéreo.
Isso porque não compete ao Poder Judiciário, a pretexto da defesa de direitos fundamentais que
dependem de detida regulamentação, legislar positivamente, ampliando benefícios a determinado grupo
Informativo 640-STJ (15/02/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 3

Informativo
comentado
sem previsão expressa do método de custeio, onerando indiretamente os usuários pagantes até o ente
federativo competente assumir o encargo, máxime em se tratando do transporte aéreo, permeado de
peculiaridades a exigir uma abordagem mais específica da gratuidade.
Na hipótese de se verificar omissão legislativa, incumbe ao interessado legitimado lançar mão dos
remédios constitucionais disponíveis para suprir a inatividade legislativa.
Não há a indicação da origem dos recursos
A atividade criativa do órgão judicante ganha contornos dramáticos em se tratando da consecução de
políticas públicas, isto é, de natureza prestacional, especialmente quando não determinada a origem dos
recursos para a sua execução, como é o caso do transporte aéreo gratuito na atual conjuntura da
legislação.
Com efeito, por mais tentadora e necessária a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais para lhes
resguardar a eficácia máxima, sobretudo porque fundados na dignidade da pessoa humana, não há como
se esquecer que o papel constitucional do STJ é o de intérprete da legislação federal.
No caso concreto, não se extrai do sistema normativo regra capaz de vincular diretamente os prestadores
de serviços de transportes aéreos à disponibilização de assento gratuito para pessoas com deficiência
hipossuficientes, bem como para seu eventual acompanhante, sem a contraprestação devida.
Omissão voluntária
O sistema infraconstitucional leva a crer que a propalada omissão legislativa foi voluntária, ou melhor,
contemplou hipótese de silêncio eloquente.
A discussão para saber se os motivos desse silêncio são legítimos ou não é outra. No entanto, o certo é
que houve uma intenção deliberada do legislador.
Posteriormente à Lei nº 8.899/94, foram editadas outras leis destinadas à proteção dos indivíduos
acometidos por deficiência. Porém, todas elas foram silentes a respeito da matéria discutida nestes autos,
ou seja, nenhuma delas conferiu gratuidade em transporte aéreo.
Legislação posterior também não conferiu gratuidade
A própria Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tratado do qual o Brasil foi signatário
e incorporou à ordem jurídica nacional em conformidade com o procedimento legislativo reservado às
emendas constitucionais (art. 5º, §3º, da CF), prevê que as pessoas com deficiência possuem direito à
mobilidade, mas sem exigir que haja gratuidade.
Posteriormente, sobreveio o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que novamente
silenciou sobre o tema da gratuidade do transporte.
Portanto, admitir a extensão do benefício da gratuidade do transporte coletivo interestadual à pessoa com
deficiência, acrescentando o modal aéreo por meio do exercício hermenêutico, implicaria na criação de
direito em contraposição à vontade do legislador.
Deste modo, não parece adequada a criação da prerrogativa por analogia ou interpretação extensiva,
como sugerem os representantes do parquet, porquanto deficitárias as normas existentes para normatizar
o modal aéreo.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Concessionária de rodovia não responde civilmente por roubo e sequestro
Importante!!!
Concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro ocorridos nas dependências
de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários.
A segurança que a concessionária deve fornecer aos usuários diz respeito ao bom estado de
conservação e sinalização da rodovia. Não tem, contudo, como a concessionária garantir
segurança privada ao longo da estrada, mesmo que seja em postos de pedágio ou de
atendimento ao usuário.
O roubo com emprego de arma de fogo é considerado um fato de terceiro equiparável a força
maior, que exclui o dever de indenizar. Trata-se de fato inevitável e irresistível e, assim, gera
uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.941-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2018 (Info 640).
Cuidado. O STF já reconheceu a responsabilidade civil da concessionária que administra a rodovia
por FURTO ocorrido em seu pátio: STF. 1ª Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
8/5/2018 (Info 901).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Ecocataratas é a empresa responsável pela administração do trecho da rodovia federal BR-277, que liga
os Municípios de Guarapuava (PR) e Foz do Iguaçu (PR).
Trata-se, portanto, de uma concessionária de serviço público.
Em um determinado trecho da rodovia, a empresa possui uma instalação (um posto) para atendimento
dos motoristas que estão circulando na via. Trata-se de um Serviço de Atendimento ao Usuário (uma
espécie de escritório na beira da pista).
João estava dirigindo seu veículo na rodovia BR-277 quando parou, então, neste posto de atendimento a
fim de tratar de um assunto relacionado ao pedágio.
Quando estava lá sendo atendido, entrou um grupo de ladrões no escritório. Eles roubaram o dinheiro
que estava no local, os pertencentes de João e, não satisfeitos, ainda o levaram como refém, fugindo em
seu veículo.
João somente foi solto após algumas horas, sendo abandonado em um ponto da rodovia, tendo perdido,
contudo, o carro.
Diante disso, João ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais contra a referida
concessionária. Na demanda, o autor afirmou que a empresa é responsável objetivamente, nos termos do
art. 37, § 6º da CF/88:
Art. 37 (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O pedido de João foi acolhido pelo STJ?
NÃO. Vamos entender com calma.
Nesta presente situação, é correto invocar o art. 37, § 6º da CF/88?
SIM. Isso porque se está diante de um dano ocorrido nas instalações de uma empresa concessionária de
serviço público, o que faz incidir a responsabilidade objetiva por todos os atos e omissões de seus
empregados e prepostos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
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Conforme reconhecido pelo STF, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço,
segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (STF. Plenário. RE 591874, julgado em
26/08/2009).
É possível também invocar o CDC?
SIM. Conforme entende o STJ:
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, tendo
responsabilidade objetiva por eventuais falhas na prestação do serviço.
STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1175262/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/03/2018.
Falhas do serviço
Dessa forma, as concessionárias de rodovia são responsáveis objetivamente por todos os aspectos
relacionados à utilização das faixas de rodagem que podem ser consideradas como falhas do serviço.
Assim, por exemplo, respondem por:
• acidentes causados por animais na pista (REsp 573.260/RS, DJe 09/11/2009);
• corpos estranhos na rodovia que causaram acidente automobilístico (AgInt no AREsp 1134988/SP, DJe
20/04/2018);
• atropelamento de pedestres que atravessavam a rodovia (REsp 1268743/RJ, DJe 07/04/2014).
E por que neste caso de João o STJ entendeu que a concessionária não deveria responder?
Porque o STJ entendeu que houve a exclusão do nexo de causalidade, considerando que o fato ocorreu
por culpa exclusiva de terceiro.
Trata-se de hipótese de fato de terceiro, que configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade civil.
Quando a conduta praticada pelo terceiro não apresenta qualquer relação com a organização do negócio
ou com a atividade desenvolvida pela empresa, entende-se que o fato de terceiro foi a causa única do
dano e, portanto, considera-se que houve o rompimento do nexo causal.
O fato de terceiro sempre rompe o nexo causal?
NÃO. O fato de terceiro pode ou não romper o nexo de causalidade.
• Se aquele fato de terceiro está relacionado com a atividade desenvolvida pelo fornecedor (está dentro
dos limites do risco assumido pela empresa), então, neste caso, não há rompimento do nexo de
causalidade e o fornecedor do serviço deverá responder pelo dano. Considera-se aqui que houve um
fortuito interno. Ex: um objeto solto na pista por determinado carro e que causa acidente a outro condutor
que vem logo atrás. A concessionária da rodovia terá responsabilidade.
• Por outro lado, se o fato de terceiro é completamente estranho à atividade desenvolvida pelo fornecedor
(não tem qualquer relação com o serviço por ele prestado), aí, nesta situação, há rompimento do nexo de
causalidade e o fornecedor não responderá pelo dano. É o que se chama de fortuito externo. Ex: uma bala
perdida que atinge passageiro que está trafegando na rodovia.
Caso concreto foi considerado fortuito externo
A segurança que a concessionária deve fornecer aos usuários diz respeito ao bom estado de conservação
e sinalização da rodovia. Não tem, contudo, como a concessionária garantir segurança privada ao longo
da estrada, mesmo que seja em postos de pedágio ou de atendimento ao usuário.
O roubo com emprego de arma de fogo é considerado um fato de terceiro equiparável a força maior, que
exclui o dever de indenizar. Trata-se de fato inevitável e irresistível e, assim, gera uma impossibilidade
absoluta de não ocorrência do dano.
É fato que a concessionária de rodovia é responsável objetivamente por danos sofridos por seus usuários,
mas a ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para
romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da empresa.
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Em suma:
Concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de
estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.941-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2018 (Info 640).
Cuidado
O STF já reconheceu a responsabilidade civil da concessionária que administra a rodovia por FURTO
ocorrido em seu pátio:
A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público possui responsabilidade civil em razão
de dano decorrente de crime de furto praticado em suas dependências, nos termos do art. 37, § 6º, da
CF/88.
Caso concreto: o caminhão de uma empresa transportadora foi parado na balança de pesagem na Rodovia
Anhanguera (SP), quando se constatou excesso de peso. Os agentes da concessionária determinaram que
o condutor estacionasse o veículo no pátio da concessionária e, em seguida, conduziram-no até o
escritório para ser autuado.
Aproximadamente 10 minutos depois, ao retornar da autuação para o caminhão, o condutor observou
que o veículo havia sido furtado.
O STF condenou a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A, empresa concessionária responsável pela
rodovia a indenizar a transportadora.
O Supremo reconheceu a responsabilidade civil da prestadora de serviço público, ao considerar que houve
omissão no dever de vigilância e falha na prestação e organização do serviço.
STF. 1ª Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 901).

DIREITO CIVIL
PROPRIEDADE INTELECTUAL
O ECAD pode fixar critério diferenciado para valoração de obras de background
(música de fundo) veiculadas em programas de televisão
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD pode definir critérios diferenciados
para distribuição de valores de direitos autorais de acordo com os diversos tipos de exibição
de músicas inseridos no contexto de obras audiovisuais, como nas chamadas músicas de fundo
(background).
STJ. 3ª Turma. REsp 1331103/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2013.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.552.227-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Propriedade intelectual
A propriedade intelectual é um gênero, que abrange duas espécies:
PROPRIEDADE INTELECTUAL
a) DIREITOS AUTORAIS
b) PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Consistem na propriedade dos direitos sobre Engloba a propriedade relacionada com as
obras literárias e artísticas.
invenções, patentes e marcas.
Protegidos pelo art. 5º, XXVII, da CF/88.
Protegida pelo art. 5º, XXIX, da CF/88.
Regulados pela Lei nº 9.610/98.
Tratada pela Lei nº 9.279/96.
Normalmente estudados em Direito Civil.
Geralmente estudada em Direito Empresarial.
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Direito autoral
Direito autoral é o conjunto de regras previstas na lei como forma de proteger os interesses da pessoa
física ou jurídica que criou uma obra intelectual.
Ex: o art. 5º, XXVII, da CF/88, afirma que o autor da obra intelectual possui o direito de utilizar, publicar ou
reproduzir, com exclusividade, a obra que ele criou. Obviamente, este autor poderá ceder, gratuita ou
onerosamente, este direito para outras pessoas, mas esta é uma decisão sua. Confira o texto constitucional:
Art. 5º (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
A proteção dos direitos autorais é muito importante porque, se não houvesse esse amparo, dificilmente
os autores se sentiriam motivados a produzir obras intelectuais, gastando seu tempo e seus recursos sem
obter qualquer retorno econômico.
Gestão coletiva de direitos autorais
A experiência ao redor do mundo demonstrou que é muito complicado para o autor defender, pessoal e
individualmente, seus direitos autorais. Não há como ele controlar e fiscalizar isso sozinho. Imagine se um
compositor teria condições de verificar se em todas as festas, rádios, TVs etc ao redor do país a sua música
estaria sendo executada. Praticamente impossível.
Além disso, algumas vezes uma obra possui vários titulares de direitos autorais (ex: uma música gravada
por uma banda), o que torna ainda mais difícil a fiscalização e a repartição dos direitos de cada um caso
isso fosse feito individualmente.
Pensando nisso, idealizou-se o modelo de gestão coletiva de direitos autorais.
Gestão coletiva de direitos autorais consiste no exercício e na defesa das prerrogativas legais inerentes à
criação intelectual através de associações formadas por titulares desses direitos (Min. Luiz Fux).
Desse modo, na gestão coletiva, os direitos autorais são protegidos, fiscalizados e cobrados de quem os
utilizar, não pelos autores individualmente, mas sim por associações.
Ao reunir todos os autores em uma associação, torna-se mais simples a identificação e a negociação do
licenciamento dos direitos. Ao mesmo tempo, viabiliza-se que uma mesma estrutura de fiscalização e
cobrança seja utilizada por diferentes titulares, diluindo os custos.
Previsão constitucional da gestão coletiva de direitos autorais
A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade da gestão coletiva de direitos
autorais. Veja:
Art. 5º (...)
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
(...)
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;
A redação não é das melhores, mas o que diz o texto constitucional é que as representações sindicais ou
associativas possuem o direito de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras intelectuais. Esse
direito é também assegurado aos próprios criadores e intérpretes.
Gestão coletiva de direitos autorais na Lei nº 9.610/98
A Lei nº 9.610/98 é o diploma legal que trata sobre os direitos autorais.
De acordo com esta Lei, a gestão coletiva de direitos autorais deve ser organizada e realizada por:
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1) associações de classe representativas de titulares de direitos de autor e conexos, criada para o exercício
e defesa desses direitos (art. 97); e pelo
2) ECAD, que congrega as associações anteriores, sendo responsável, em regime de monopólio, pela
arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais (art. 99).
ECAD
ECAD é a sigla para Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Trata-se de uma sociedade civil, de
natureza privada, instituída pela Lei federal nº 5.988/73 e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais
Brasileira (Lei nº 9.610/98).
É uma entidade composta por sete associações de gestão coletiva musical e que tem por função disciplinar
como será feita a arrecadação e distribuição dos direitos autorais decorrentes da execução pública de
composições musicais ou literomusicais e de fonogramas.
Além disso, o ECAD também tem legitimidade para defender em juízo ou fora dele a observância dos
direitos autorais em nome de seus titulares.
A transmissão de músicas pelas emissoras de TV está sujeita ao pagamento de direitos autorais ao ECAD?
SIM. A Lei nº 9.610/98 prevê expressamente:
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer
modalidades, tais como:
(...)
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:
(...)
d) radiodifusão sonora ou televisiva;
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras
teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções
públicas.
Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e
literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para
este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central
para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade
jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e
100-B.
Como é feita a remuneração dos autores pela execução das músicas nos programas de televisão?
No Brasil, a remuneração dos direitos autorais pela execução de músicas em programas de TV é feita por
meio de pagamento global periódico ao ECAD, que permite à emissora a utilização de todo o repertório
de titularidade dos associados que o integram, representados por suas associações (blanket license).
Explicando melhor.
Na blanket license (licença-cobertor), a TV adquire, a um preço fixo, o direito de reproduzir, quantas vezes
desejar e por tempo especificado (ex: 1 ano), toda e qualquer obra que conste do repertório do ECAD. A
cobrança não é proporcional à utilização do conteúdo.
Assim, imaginemos que a emissora de TV paga R$ 10 milhões por ano ao ECAD e, em contrapartida, pode
executar todas as músicas que quiser, sem limite de vezes, durante o período contratado.
Depois, o ECAD repassa esses valores arrecadados aos autores das músicas.
O ECAD faz esse repasse com base em critérios por ele definidos na sua Assembleia Geral. Geralmente, o
critério mais comum é o do “ponto autoral”. Isso significa que para cada execução daquela música, o autor
vai somando “pontos” e depois recebe sua remuneração com base no valor desses pontos.
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Músicas de fundo (background)
Em uma Assembleia Geral na qual se discutiu os critérios de repasse dos valores aos autores das músicas,
o ECAD tomou a seguinte deliberação: os autores de músicas incidentais, ou seja, músicas de fundo
(background) executadas nas novelas, minisséries, programas de auditório, talkshows etc. deveriam
receber menos direitos autorais do que os autores de músicas relacionadas com os protagonistas das
novelas.
Ex: a música de Roberto Carlos é a do protagonista da novela; todas as vezes que a TV Globo executa essa
canção, o autor terá direito a “x”. Por outro lado, se a TV utiliza uma música incidental (background) no Jornal
Nacional, o autor dessa melodia receberá apenas 1/12 de “x”, ou seja, bem menos que Roberto Carlos.
Em outras palavras, o ECAD decidiu que o peso atribuído a músicas utilizadas como fundo (background)
em programas exibidos na televisão seria menor do que as demais músicas. O ECAD reduziu o “ponto
autoral” (valor de cada execução musical) das músicas de background.
Compositores de músicas de fundo
Os compositores das músicas de background ingressaram com ação judicial contra o ECAD pedindo a
anulação da decisão da Assembleia e a condenação do Escritório ao pagamento das diferenças que não
foram distribuídas.
A questão chegou até o STJ. A deliberação da Assembleia foi mantida? O ECAD pode fixar critério
diferenciado para valoração de obras de “background” (música de fundo) veiculadas em programas de
televisão?
SIM.
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD pode definir critérios diferenciados para
distribuição de valores de direitos autorais de acordo com os diversos tipos de exibição de músicas
inseridos no contexto de obras audiovisuais, como nas chamadas músicas de fundo (background).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.552.227-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Demanda de natureza privada e princípio da legalidade
A relação tratada na demanda é de natureza eminentemente privada e se relaciona a direitos disponíveis.
O simples fato de a Constituição Federal não regulamentar especificamente a matéria não é fundamento
razoável para afastar eventual regulamentação privada, até mesmo porque não é função da Constituição
fazê-lo.
No âmbito das relações privadas, o princípio da legalidade determina que, não havendo vedação na CF/88
ou na lei, vigora a liberdade de regulamentação por parte dos particulares.
Embora a Lei de direitos autorais não faça distinção entre os tipos de obras, outorgando-lhes igual
proteção, verifica-se que não há nada que impeça que o critério adotado pelo ECAD para a distribuição
dos valores arrecadados entre os autores leve em consideração o fato de se tratarem de músicas de fundo
e, portanto, com menor evidência, ou de músicas que são temas de novelas, personagens etc.
ECAD tem competência para fixar os critérios de cobrança e de repartição dos valores arrecadados
O ECAD tem a competência para fixar os critérios de cobrança dos direitos autorais das emissoras de rádio
e TV.
No mesmo caminho, ele também possui a competência para estabelecer, conforme decidido em
assembleia, os critérios de distribuição dos valores entre seus integrantes.
Interesses privados
Segundo argumentou o ECAD, essa deliberação da assembleia teve por objetivo reduzir a participação dos
autores das músicas de fundo, corrigir distorções, pois a remuneração baseada no tempo de execução
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desfigurava a realidade, já que as músicas de fundo (background), de duração reduzida, equivaleriam a
uma execução, isto é, ao mesmo que certas músicas de duração mais longa.
Não se vislumbra, de plano, abusividade nesta conduta, que, inclusive, leva em conta a proporcionalidade
da distribuição dos valores e, assim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas deliberações do ECAD,
que administra interesses eminentemente privados, para definir qual o critério mais adequado para a
arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos dos autores das músicas de fundo
(background).
Outro julgado no mesmo sentido:
(...) 6. O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais
e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das
obras protegidas.
7. Não se vislumbra abusividade nas deliberações tomadas, que inclusive, levaram em conta a
proporcionalidade da distribuição dos valores, e, assim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas
decisões do ECAD, que administra interesses eminentemente privados, para definir qual o critério mais
adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos dos autores das músicas
de fundo (background). (...)
STJ. 3ª Turma. REsp 1331103/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2013.

SEGURO
A seguradora não pode se recusar a contratar seguro com o consumidor
que tenha restrição de crédito se ele se comprometer a pagar à vista
A seguradora não pode recusar a contratação de seguro a quem se disponha a pronto
pagamento se a justificativa se basear unicamente na restrição financeira do consumidor
junto a órgãos de proteção ao crédito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.594.024-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João tentou fazer um seguro de seu carro com a Seguradora “X”.
A Seguradora recusou-se a firmar o contrato sob a alegação de que João possui uma restrição de crédito,
ou seja, uma anotação de dívida junto ao SERASA.
João argumentou com a Seguradora que ele pretende pagar o prêmio (contraprestação) à vista e que,
portanto, não haveria qualquer motivo para se negar a contratação com base no argumento de que ele
possui restrição financeira. Obs: prêmio é a quantia paga pelo segurado para que o segurador assuma o
risco. É a “remuneração” da seguradora.
Mesmo se oferecendo para pagar à vista, a Seguradora não quis assinar o contrato.
Agiu corretamente a Seguradora? Essa recusa foi legítima?
NÃO. A recusa foi ilegítima. Vamos entender o motivo.
Em regra, é proibida a recusa de venda direta de produto ou serviço
Em uma relação de consumo, a recusa de venda direta de produto ou serviço constitui conduta abusiva
para aquele que se dispuser a adquiri-lo mediante pronto pagamento, exceto nos casos de intermediação
previstos em normas especiais. É o que prevê o art. 39, IX, do CDC:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
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IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquirilos mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis
especiais;
Essa regra é mitigada nos contratos de seguro
Nas relações securitárias, a interpretação do art. 39, IX, do CDC é mitigada. Isso significa que, em tese, a
seguradora pode se recusar a fazer contrato de seguro, desde que haja uma justificativa para isso.
Assim, existem situações em que a recusa se justifica porque o contrato de seguro envolve a análise do
risco pela seguradora, não podendo isso ser ignorado.
Vale ressaltar que, se não aceitar a proposta de seguro, a seguradora é obrigada a fazer uma comunicação
formal ao contratante, justificando o motivo da recusa (art. 2º, § 4º, da Circular nº 251/2004 da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP).
Se o interessado em fazer o seguro possui uma restrição financeira, a seguradora poderá se recusar a
assinar o contrato?
Depende:
• Se o pagamento do prêmio for parcelado: SIM. Neste caso, será legítima a recusa. Isso porque se trata
de uma venda a crédito.
• Se o pagamento do prêmio for à vista: NÃO. Aí a recusa será abusiva porque não haverá uma justificativa
razoável.
Em outras palavras, as seguradoras não podem justificar a aludida recusa com base apenas no passado
financeiro do consumidor, se o pagamento for à vista. Vale ressaltar que, segundo o STJ, a seguradora
poderá elevar o valor do prêmio, diante do aumento do risco, dado que a pessoa com restrição de crédito
é mais propensa a sinistros.
Em suma:
A seguradora não pode recusar a contratação de seguro a quem se disponha a pronto pagamento se a
justificativa se basear unicamente na restrição financeira do consumidor junto a órgãos de proteção ao
crédito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.594.024-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/11/2018 (Info 640).

SEGURO
É abusiva cláusula prevista em seguro de acidentes pessoais que exclua complicações
decorrentes de gravidez, parto, aborto, intoxicações alimentares, exames e tratamentos
É abusiva a exclusão do seguro de acidentes pessoais em contrato de adesão para as hipóteses de:
a) gravidez, parto ou aborto e suas consequências;
b) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; e
c) todas as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames,
tratamentos clínicos ou cirúrgicos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.635.238-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018 (Info 640).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Maria foi fazer um seguro de acidentes pessoais com a Seguradora “X”.
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O seguro de acidentes pessoais é aquele por meio do qual a seguradora se compromete a pagar uma
indenização ao beneficiário caso ocorra a morte ou a invalidez permanente do segurado e esse sinistro
seja decorrente de um acidente pessoal.
A funcionária da Seguradora entregou para Maria um contrato todo redigido no qual ela apenas teria que
assinar (contrato de adesão).
Maria, ao ler o instrumento, achou estranha uma cláusula contratual que dizia que a Seguradora não
pagaria indenização caso o acidente pessoal fosse causado por uma das seguintes situações:
a) gravidez, parto ou aborto;
b) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; e
c) intercorrências ou complicações ocasionadas pela realização de exames, tratamentos clínicos ou
cirúrgicos.
Veja a redação do contrato neste ponto:
“3. RISCOS EXCLUÍDOS
3.1. Estão EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS da cobertura do Seguro os eventos ocorridos em consequência de:
a) gravidez, parto ou aborto e suas consequências;
b) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie;
c) intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou
cirúrgicos.”
Como Maria sabia que você é operador do Direito, ela lhe mandou uma foto por WhatsApp
perguntando: essa cláusula é válida?
A resposta é NÃO.
Segundo a Resolução CNSP nº 117/04, da SUSEP, acidente pessoal é o “evento com data caracterizada,
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e
independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez
permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico”.
As complicações decorrentes de gravidez, parto, aborto, perturbações e intoxicações alimentares,
intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos
constituem eventos imprevisíveis, fortuitos e inserem-se dentro do conceito de “acidente pessoal” de
forma que qualquer cláusula excludente da cobertura é efetivamente abusiva porque limita os direitos do
consumidor.
Inserir cláusula de exclusão de risco em contrato padrão, cuja abstração e generalidade abarquem até
mesmo as situações de legítimo interesse do segurado quando da contratação da proposta, representa
imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, por confiscar-lhe justamente o conteúdo para o
qual se dispôs ao pagamento do prêmio.
Desse modo, esta cláusula é nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
Em suma:
É abusiva a exclusão do seguro de acidentes pessoais em contrato de adesão para as hipóteses de:
a) gravidez, parto ou aborto e suas consequências;
b) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; e
c) todas as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos
ou cirúrgicos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.635.238-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018 (Info 640).
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Curiosidade: qual é a diferença entre seguro de vida e seguro de acidentes pessoais?
No seguro de vida a cobertura de morte abarca causas naturais e também causas acidentais.
Por outro lado, o seguro de acidentes pessoais engloba apenas os infortúnios causados por acidente
pessoal, a exemplo da morte acidental. Assim, o seguro de acidentes pessoais não indeniza o beneficiário
em caso de morte natural.
Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente
pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e
violento.
Já a morte natural, configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em
geral, que são de natureza interna, feita exceção às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias
resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (Resolução CNSP nº
117/2004).
Ex: o falecimento decorrente de AVC é considerado uma morte natural. Apesar da denominação “acidente
vascular cerebral”, o AVC é uma patologia, ou seja, não decorre de causa externa, mas de fatores internos
e de risco da saúde da própria pessoa que levam à sua ocorrência.
Assim, contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em
obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa
natural, a exemplo da doença conhecida como acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas
por fatores internos à pessoa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1443115/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/10/2014.

CORRETAGEM
É devida a comissão de corretagem ainda que o resultado da intermediação imobiliária tenha
sido diferente do negócio que o contratante queria inicialmente celebrar
É devida a comissão de corretagem ainda que o resultado útil da intermediação imobiliária
seja negócio de natureza diversa da inicialmente contratada.
Ex: corretor foi contratado para procurar um interessado em comprar o terreno; encontrou
um interessado em fazer um contrato de parceria para loteamento urbano; o contrato de
parceria foi celebrado; mesmo o terreno não tendo sido vendido, o corretor deverá receber a
comissão por ter aproximado as partes, gerando um ganho para o seu contratante.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.765.004-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
O que é um contrato de corretagem?
Pelo contrato de corretagem, o corretor obriga-se a obter para uma pessoa que o contrata (denominada
“cliente” ou “comitente”) um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
O contrato de corretagem está previsto, de forma genérica, nos arts. 722 a 729 do CC.
Para Araken de Assis, a corretagem “é um contrato de colaboração por aproximação, talvez o mais
expressivo, pois a atividade de corretor aproxima, por definição, os futuros contratantes, prestando
inestimável incremento ao comércio jurídico” (Contratos nominados. Vol. 2, 2ª ed, São Paulo: Saraiva,
2009, p. 265)
Quando se fala neste contrato, normalmente as pessoas só se lembram da corretagem de imóveis. No
entanto, existem outras espécies de corretagem, como é o caso do corretor de ações na Bolsa de Valores
ou o corretor de mercadorias (bens móveis).
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No caso do corretor de imóveis, a profissão está regulamentada pela Lei n. 6.530/78 e pelo Decreto n.
81.871/78. Para exercer a profissão de corretor de imóveis, exige-se a aprovação em curso técnico de
Transações Imobiliárias ou curso superior em Gestão Imobiliária, com registro no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis (CRECI).
Comissão de corretagem
Como remuneração pelo serviço prestado, o corretor receberá o pagamento de uma quantia, que é
chamada de “comissão de corretagem”.
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de
mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes (art. 725).
Qual é o valor da comissão de corretagem?
O valor da comissão de corretagem deverá estar previsto na lei ou no contrato firmado entre as partes.
E se não estiver previsto na lei nem no contrato?
Neste caso, este valor será arbitrado segundo a natureza do negócio e os usos locais (art. 724 do CC).
Não há lei estipulando o valor da comissão de corretagem na venda de imóveis. Aplica-se, portanto, os
usos e costumes. No dia-a-dia imobiliário, quando não há previsão contratual, deverá ser pago ao corretor
6% sobre o valor do imóvel urbano vendido, conforme prevê a tabela do CRECI.
De quem é a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem: do vendedor ou do
comprador?
• Regra: a obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que efetivamente contrata o corretor
(não importa se é o comprador ou o vendedor).
• Exceção: o contrato firmado entre as partes e o corretor poderá dispor em sentido contrário, ou seja,
poderá prever que comprador e vendedor irão dividir o pagamento, que só o vendedor irá pagar etc.
STJ. 3ª Turma. REsp 1288450-AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/2/2015 (Info 556).
Contrato informal
Vale ressaltar que o contrato de corretagem é informal, podendo ser escrito ou verbal.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
João, proprietário de uma grande gleba de terra, procurou Pedro (corretor de imóveis) pedindo seu auxílio
profissional com o objetivo de encontrar um comprador para a área.
Celebraram, então, um “contrato de prestação de serviços de corretagem” no qual ficou combinado que
Pedro iria empreender esforços para encontrar um comprador para o imóvel e, caso a venda se
concretizasse, ele receberia 6% sobre o valor do negócio a título de comissão de corretagem.
Desse modo, o objeto do contrato era intermediar a venda do terreno de João. Como contraprestação,
Pedro receberia 6% do valor obtido com a venda.
O prazo de duração do contrato era de 3 meses.
Pedro ofereceu o imóvel para uma imobiliária, que se interessou pela terra a fim de construir ali um
loteamento campestre, ou seja, um condomínio de casas para passar o fim de semana e feriados.
Ocorre que a imobiliária não quis comprar o imóvel e fez uma contraproposta a João: em vez de você me
vender o imóvel, vamos fazer um “contrato de compromisso de parceria para loteamento urbano” no qual
eu (imobiliária) me comprometo a fazer o loteamento do terreno e venda dos lotes, recebendo, como
pagamento, metade do valor arrecadado com a futura comercialização das unidades para os interessados.
João aceitou e o contrato de parceria para loteamento urbano.
Loteamento é a subdivisão de uma área de terra, não urbanizada, em unidades de terreno servidas de
infraestrutura básica destinada à edificação e com abertura de novas vias de circulação, logradouros
públicos, modificação ou ampliação de vias existentes, ou seu prolongamento etc.
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Quando Pedro (o corretor) foi cobrar a sua comissão de João, este disse que não lhe devia nada,
considerando que o contrato de corretagem previa o pagamento de comissão em caso de venda do
imóvel. Ocorre que não houve venda do terreno, tendo sido celebrado um contrato de parceria para a
formação de um loteamento urbano.
João invocou o art. 725 do Código Civil como fundamento legal para recusar o pagamento da comissão:
Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto
no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das
partes.
Assim, como a causa do contrato não se concretizou, não é possível fixar o pagamento de remuneração
tendo ele como base.
O corretor terá direito à comissão? É devida a comissão de corretagem mesmo quando o resultado
obtido com a intermediação é diverso daquele inicialmente contratado?
SIM.
É devida a comissão de corretagem ainda que o resultado útil da intermediação imobiliária seja negócio
de natureza diversa da inicialmente contratada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.765.004-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Ficou demonstrado que o corretor efetivamente promoveu a aproximação entre João e a imobiliária. Esse
trabalho não pode ser ignorado.
Por outro lado, deve-se reconhecer um inegável benefício patrimonial obtido por João com a parceria
realizada com a imobiliária. Com efeito, o que antes era uma gleba de terra rural, sem uso e benfeitorias,
acabou se transformando em um empreendimento imobiliário de grande porte, um verdadeiro bairro
planejado, dividido em diversos lotes destinados à construção civil de uso residencial, cujos valores das
vendas alcançarão montante muito superior ao inicialmente pretendido.
Em razão desse resultado útil, o STJ entendeu que a atuação do corretor, que promoveu a aproximação
do contratante com a imobiliária deve sim ser remunerada.
Mutatis mutandis, pode-se citar julgado antigo do STJ no mesmo caminho:
(...) Aperfeiçoa-se o contrato de corretagem se a aquisição imobiliária resultante da seleção de lotes se
concretiza em face da aproximação realizada pela empresa intermediária, ainda que a forma de
pagamento tenha sido diversa daquela originariamente prevista. (...)
STJ. 4ª Turma. REsp 476.472/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 11/11/2003.
Qual será a base de cálculo da comissão de corretagem? Em outras palavras, os 6% da comissão de
corretagem serão calculados sobre o valor inicial do terreno ou sobre o terreno após o loteamento?
Sobre o valor inicial do terreno. Seria desarrazoado admitir que a base de cálculo do percentual da
comissão de corretagem fosse o valor de mercado do imóvel já loteado, com toda a infraestrutura
posteriormente implementada pela empresa loteadora.
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CONTRATO DE TRANSPORTE
O Vale-Pedágio e a dobra do frete, previstos na Lei nº 10.209/2001, não estão sujeitos à
supressio nem podem ser reduzidos com base no art. 412 do CC
A Lei nº 10.209/2001 estabelece que a empresa que contratar uma empresa de transporte
rodoviário deverá pagar, de forma antecipada e separada, os valores que o transportador terá
que arcar com os pedágios nas estradas. Esse pagamento é chamado de Vale-Pedágio.
O art. 8º da Lei prevê que o embarcador/contratante que não pagar ao transportador o valor
do pedágio estará sujeito a uma multa equivalente ao dobro do valor do frete. Essa multa é
conhecida como “dobra do frete”.
A obrigação de pagamento antecipado do Vale-Pedágio previsto pela Lei nº 10.209/2001 é
norma cogente que não admite o instituto da supressio. Isso significa que, mesmo que o
transportador não tenha cobrado o pagamento antecipado do pedágio durante longo período,
ele não perde o direito de exigir essa quantia.
Além disso, a dobra do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) é uma sanção legal, de caráter
especial, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo e
também não é possível a sua redução com base no art. 412 do CC.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.694.324-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Moura Ribeiro, julgado em
27/11/2018 (Info 640).
Imagine a seguinte situação hipotética:
“LC Transportes Ltda.” é uma microempresa que realiza transportes rodoviários por meio de caminhão.
“ZN Alimentos Ltda” é uma empresa que comercializa frangos congelados.
A LC e a ZN firmaram contrato por meio do qual a primeira iria transportar as mercadorias da segunda.
Contrato de transporte de coisas
Trata-se de um “contrato de transporte de coisas”, regido pelos arts. 730 a 733 e 743 a 756 do CC/2002.
No contrato de transporte de coisas alguém se obriga, mediante remuneração, a transportar coisas
determinadas de um local para outro.
Aquele que realiza o transporte é o transportador, e aquele que entrega as coisas que serão transportadas
é o expedidor, embarcador ou remetente.
Consiste em um negócio jurídico informal e não solene, considerando que não se exige qualquer
formalidade especial. Não se exige forma escrita, muito menos escritura pública, podendo o contrato
assumir até mesmo a forma verbal.
Voltando ao exemplo:
O contrato durou 24 meses.
Após o fim do pacto, a LC ajuizou ação de cobrança contra a ZN alegando que a ré pagou normalmente a
remuneração combinada no contrato pelo frete, mas que nunca lhe pagou pelas despesas que teve com
os pedágios ao longo desses meses.
A LC explicou, na ação, que pela lei que rege o transporte rodoviário, a empresa contratante deve pagar,
de forma antecipada e separada, os valores que o transportador terá com o pedágio. Esse pagamento do
Vale-Pedágio é previsto na Lei nº 10.209/2001:
Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de
deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.
§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.
§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga,
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.
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§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:
I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário
da carga;
II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por
transportador autônomo.
Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita
operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais
ou previdenciárias.
Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários
à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no documento comprobatório
de embarque.
A Lei nº 10.209/2001 estabelece que o embarcador/contratante que não pagar ao transportador o valor
do pedágio, de forma separada do contrato e antecipada, estará sujeito a uma multa equivalente ao dobro
do valor do frete. Essa multa é conhecida como “dobra do frete”. Confira a sua previsão:
Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o
valor do frete.
Assim, na ação, a LC pediu:
a) o ressarcimento quanto aos pedágios não-antecipados; e
b) o pagamento da multa prevista pelo art. 8º da Lei 10.209/2001 (“dobra do frete”).
Contestação
A empresa ZN contestou a demanda alegando, em síntese:
1) Teoria da Supressio
O contrato não previa o pagamento do pedágio de forma antecipada e separada.
O transportador (LC), durante dois anos, recebeu os valores previstos no contrato e realizou os transportes
sem nunca reclamar o pagamento do pedágio.
Logo, deve ser aplicada, no presente caso, a teoria da supressio, com fundamento na boa-fé objetiva, de
forma que se deveria concluir que o transportador abriu mão desse valor.
Em outras palavras, tendo a relação contratual se perpetuado no tempo, a LC se comportou de forma a
concordar com essa forma de contratação, sem a antecipação do vale-pedágio. Assim, seria contrário à
boa-fé objetiva cobrar a multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 (dobro do valor do frete), após
trabalhar por tanto tempo sem exigir a antecipação do pedágio.
Tal comportamento faz incidir a teoria da suppressio, com fundamento no art. 422 do CC/2002:
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé.
2) Redução da multa
Subsidiariamente, a empresa ré afirmou que, se a Justiça entendesse que ela deveria pagar
retroativamente o pedágio, então que, neste caso, deveria haver uma redução do valor da multa prevista
no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, tendo em vista que ela seria maior que a obrigação principal, o que
geraria uma ofensa ao art. 412 do Código Civil:
Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal.
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As teses invocadas pela ré foram acolhidas pelo STJ?
NÃO. Vamos entender com calma.
Boa-fé objetiva
O Código Civil de 2002 prevê expressamente o princípio da boa-fé objetiva em seu art. 422.
A boa-fé objetiva pode ser conceituada como a exigência de que as partes adotem uma conduta de
lealdade entre si, durante todo o processo obrigacional. As partes devem ter um comportamento de
colaboração mútua.
Além disso, a boa-fé objetiva impõe que as partes obedeçam a determinados deveres anexos ou laterais.
Exemplos: dever de cuidado, de respeito, de informação, de cooperação, de lealdade, de transparência,
entre outros.
Finalidades da boa-fé objetiva
FINALIDADES DA BOA-FÉ OBJETIVA
1) regra de interpretação

2) fonte de direitos e
de deveres jurídicos
Os negócios jurídicos devem ser A boa-fé objetiva cria para as
interpretados conforme a boa-fé partes deveres de conduta
e os usos do lugar da sua instrumentais ou laterais ao
celebração (art. 113).
objeto principal do contrato
(dever
de
cuidado,
de
informação etc.).
Isso é denominado de “função
de controle”.

Prevista no art. 113 do CC:
Art. 113. Os negócios jurídicos
devem
ser
interpretados
conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração.

Prevista no art. 187 do CC:
Art. 187. Também comete ato
ilícito o titular de um direito que,
ao
exercê-lo,
excede
manifestamente os limites
impostos
pelo
seu
fim
econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.

3) meio de limitar o exercício de
direitos subjetivos
A boa-fé objetiva serve também
para limitar os direitos das
partes, em hipóteses em que tal
exercício viole o postulado da
boa-fé, considerado como um
standard jurídico (um padrão de
comportamento
considerado
ético).
Aqui a boa-fé pode ser utilizada
como meio de defesa, em
situações de ação judicial
injustamente ajuizada por uma
das partes contratantes.
Prevista no art. 422 do CC:
Art. 422. Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.

Não se pode confundir boa-fé objetiva com boa-fé subjetiva:
Boa-fé OBJETIVA
Significa manter uma conduta de acordo com
padrões sociais de lisura, honestidade e correção.
Tem como objetivo não frustrar a legítima
confiança da outra parte.
Deve ser examinada externamente, ou seja, não
importa qual era o sentimento da pessoa, mas sim
a sua conduta.

Boa-fé SUBJETIVA
Não é um princípio, mas sim um estado
psicológico.
Para examinar a boa-fé subjetiva, deve-se analisar
se a pessoa pensava, sinceramente, que agia ou
não de acordo com o direito (é examinado se a
pessoa tinha boas ou más intenções).
Deve ser examinada internamente, ou seja, de
acordo com o sentimento da pessoa.
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Manifestações da boa-fé objetiva
As quatro principais manifestações da boa-fé objetiva são as seguintes:
• venire contra factum proprium;
• supressio;
• surrectio;
• tu quoque.
E o que é a supressio?
O instituto da supressão (supressio), também conhecida como verwirkung, é uma expressão (decorrência)
do princípio da boa-fé objetiva e serve para limitar o exercício de direitos subjetivos.
A supressio significa que...
- o credor de uma relação jurídica não exerceu seu direito por longo tempo,
- de forma que isso gerou a justa expectativa no credor de que ele continuaria sem exigir esse direito,
- podendo-se considerar, portanto, que aquela obrigação contratual deixou de existir.
Segundo já decidiu o STJ (AgInt no AREsp 296.214/SP), a supressio consiste na...
- possibilidade de haver um redimensionamento da obrigação
- pela inércia qualificada de uma das partes em exercer um direito ou uma faculdade,
- durante o período da execução do contrato,
- criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.
Assim, a supressio é como se fosse a renúncia tácita a um direito pelo seu não-exercício ao longo do tempo.
Alguns autores apontam o art. 330 do CC como sendo um exemplo de supressio que foi positivado na lei:
Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor
relativamente ao previsto no contrato.
O tema já foi cobrado em prova:
(MP/GO 2014) O pagamento feito reiteradamente em outro local, fazendo presumir renúncia do credor
relativamente ao lugar do pagamento previsto no contrato, configura hipótese de aplicação da regra da
supressio e surrectio, à medida que extingue uma prerrogativa do credor e faz nascer um direito do
devedor. (CERTO)
Em tese, a teoria da supressio é reconhecida pelo STJ?
SIM. O STJ admite a adoção da supressio, a depender das circunstâncias do caso concreto.
A supressio está diretamente relacionada com a boa-fé objetiva. Isso significa que essa teoria somente
deve ser adotada quando ficar demonstrado que a eventual mudança de conduta da parte gerará violação
à boa-fé objetiva:
Para configuração da “supressio”, consistente no não exercício do direito subjetivo por tempo além do
razoável no curso da relação contratual, deve se apresentar como conduta manifestamente desleal,
violadora dos ditames da boa-fé objetiva.
STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1471621/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/11/2017.
Surrectio
Um outro conceito umbilicalmente ligado ao de supressio é o de surrectio.
A surrectio (erwirkung) significa que...
- a parte passou a cumprir, na prática, uma obrigação que não estava prevista no contrato
- e, em razão de essa conduta ter se repetido ao longo do tempo,
- pode-se considerar que a parte assumiu essa nova obrigação,
- surgindo, assim, um novo dever contratual para ela não originalmente previsto no contrato.
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Assim, pode-se dizer que a supressio e a surrectio são duas faces de uma mesma moeda. Isso significa que,
ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por conta da supressio, surge um direito em favor do
devedor em razão da surrectio. Nesse sentido:
• (MP/MS 2018) A aplicação dos institutos da supressio e da surrectio constituem figuras concomitantes,
podendo ser comparadas como verso e reverso da mesma moeda. (CERTO)
• (Juiz Federal TRF2 2013) A supressio configura-se quando há a supressão, por renúncia tácita, de um
direito, em virtude do seu não exercício. A surrectio, por sua vez, ocorre nos casos em que o decurso do
tempo implica o surgimento de uma posição jurídica pela regra da boa-fé. (CERTO)
Mas, afinal de contas, é possível aplicar o instituto da supressio para afastar o pagamento do valepedágio por parte da empresa que contratou a transportadora?
NÃO.
A obrigação de pagamento antecipado do Vale-Pedágio previsto pela Lei nº 10.209/2001 é norma
cogente que não admite o instituto da supressio.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.694.324-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Moura Ribeiro, julgado em
27/11/2018 (Info 640).
A Lei nº 10.209/2001 foi editada com o objetivo de proteger o transportador, considerado, em regra, parte
mais fraca na relação jurídica com o embarcador/contratante.
Desse modo, a determinação de que o pedágio seja pago de forma antecipada e separada é uma norma
cogente, de observância obrigatória, que não pode ser livremente afastada pelas partes, pois o legislador
impôs sua obrigatoriedade, independentemente da vontade dos envolvidos. Foi uma obrigação legal
imposta para equilibrar uma relação contratual que o legislador entendeu que era desigual.
Dessa forma, não se pode afastar a obrigação do pagamento do vale-pedágio por meio da supressio,
considerando que nem mesmo de forma expressa as partes poderiam dispor sobre isso. Em outras
palavras, se nem mesmo expressamente as partes poderiam afastar essa obrigação, com maior razão ela
não poderia ser excluída por uma renúncia tácita.
E a segunda tese, foi acolhida? É possível reduzir a multa com base no art. 412 do Código Civil?
Também não. Assim decidiu o STJ:
A multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como “dobra do frete”, é uma sanção legal,
de caráter especial, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo,
bem assim a de se fazer incidir o art. 412 do CC/2002.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.694.324-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Moura Ribeiro, julgado em
27/11/2018 (Info 640).
A ratio essendi dessa norma teve por objetivo beneficiar, de modo geral, os transportadores rodoviários
de carga, os embarcadores e as concessionárias de rodovias.
Os primeiros (os transportadores), com o implemento dessa norma, passaram a contar com maior garantia
de recebimento das tarifas de pedágios por eles suportadas e puderam destacar da base de cálculo de
tributos que pagam pelos seus serviços, os valores referentes aos vale-pedágios, que não mais poderão
ser confundidos com o frete pago pelos transportes realizados.
Os segundos (os embarcadores), em virtude do maior controle sobre as rotas a serem seguidas, já que
poderiam estipulá-las livremente, a partir dos vales adiantados, calculados com suporte nas praças de
pedágio por onde transitaria o transportador rodoviário.
Os terceiros (as concessionárias) porque passaram a receber antecipadamente os valores do pedágio e
evitaram que os motoristas utilizem rotas alternativas para não pagar o pedágio.
Desse modo, a Lei nº 10.209/2001 prestigia múltiplos agentes econômicos.
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Nesse contexto, não se pode simplesmente afastar a multa do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, a não ser que
fosse reconhecida a sua inconstitucionalidade, o que deveria ser feito pela Corte Especial do STJ, conforme
prevê a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e SV 10.
Além disso, a multa do art. 8º não é uma cláusula penal, mas sim uma sanção legal, razão pela qual não se
aplica a ela o art. 412 do CC.

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
É possível a adjudicação direta do imóvel ao credor hipotecário que oferece o preço da
avaliação judicial do bem, independentemente da realização de hasta pública
Em ação de execução hipotecária, o credor hipotecário pode requerer a adjudicação do imóvel
penhorado pelo valor constante do laudo de avaliação, independentemente da realização de
hasta pública.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.721.731-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
Sistema Financeiro de Habitação é um programa do Governo Federal, criado pela Lei nº 4.380/64, com o
objetivo de facilitar que pessoas de baixa renda possam adquirir a sua casa própria.
A legislação que rege o SFH prevê condições mais favoráveis às pessoas que adquirem os imóveis porque
existe um incentivo (subsídio) estatal. Em compensação, o adquirente tem que cumprir certas obrigações
e, em caso de inadimplemento, são estipuladas regras mais céleres para a cobrança do débito.
Empréstimo com garantia hipotecária
Um tipo muito comum de mútuo é o empréstimo com garantia hipotecária.
Neste tipo de negócio, a pessoa toma o empréstimo e oferece um imóvel como garantia de pagamento.
Como a instituição financeira possui uma garantia real, o risco de prejuízo é menor e, por conta disso, os
juros cobrados tendem a ser mais baixos do que em outras espécies de empréstimos.
Vale ressaltar que o empréstimo com garantia hipotecária pode ser feito em contratos vinculados ao SFH,
ou seja, com o objetivo de adquirir a casa própria ou, então, pode ser realizado por outros motivos (ex: a
pessoa faz um empréstimo com garantia hipotecária para conseguir dinheiro para pagar um tratamento
de saúde ou para fazer um curso de mestrado).
Enfim, o empréstimo com garantia hipotecária pode ser para as mais diversas finalidades, não sendo
necessariamente para financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação.
Obs: se o empréstimo com garantia hipotecária foi feito para o financiamento de bem imóvel vinculado
ao SFH, então ele será regido pela Lei nº 5.741/71.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
João fez um financiamento com o banco Itaú para poder adquirir um apartamento por meio do SFH.
Ficou ajustado que João (mutuário) pagaria as prestações mensais do financiamento por 10 anos, tendo
sido o apartamento dado em garantia real da dívida. Em outras palavras, o bem ficou hipotecado em favor
do banco.
João ficou morando no apartamento e pagava normalmente as parcelas. Ocorre que ele perdeu seu
emprego, o que fez com que atrasasse as prestações do financiamento.
Diante disso, o banco (credor hipotecário) ajuizou ação de execução hipotecária contra o mutuário.
O apartamento do devedor foi avaliado em R$ 400 mil.
O banco peticionou, então, nos autos requerendo a adjudicação do imóvel penhorado pelo valor
constante do laudo de avaliação, independentemente da realização de hasta pública.
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O que é adjudicação mesmo?
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.
Vale ressaltar que, segundo o CPC, em caso de execução, a providência prioritária é a adjudicação.
Somente se não houver interesse na adjudicação é que se tenta a alienação. É essa a interpretação que se
dá ao art. 825 do CPC:
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.
Para o STJ, 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).
Logo, o banco argumentou: como eu quero adjudicar, não há motivo para se tentar a alienação do imóvel.
Devedor não concordou
João (o devedor) manifestou-se contrariamente ao pedido do banco afirmando que:
• a execução hipotecária deve seguir as regras previstas na Lei nº 5.741/71, aplicando-se apenas
subsidiariamente as disposições presentes no CPC;
• desse modo, a presente situação é regida pela Lei nº 5.741/71;
• o art. 7º da Lei nº 5.741/71 não permitiria a adjudicação direta do bem ao credor hipotecário. Este
dispositivo exigira, como primeira providência, que se tentasse vender o bem em praça pública (hasta
pública). Somente se isso não fosse possível é que seria permitida a adjudicação direta pelo credor. Confira
a redação do dispositivo:
Art. 7º Não havendo licitante na praça pública, o Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas,
ao exequente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o
restante da dívida.
Obs1: hasta pública é a venda do bem para qualquer interessado em uma espécie de leilão, ou seja, são
oferecidos vários lances e aquele que fizer a melhor proposta irá adquirir o bem. O CPC/1973 utilizava a
expressão “hasta pública” e agora o CPC/2015 fala em “leilão judicial”.
Obs2: o art. 7º fala em “praça pública” porque essa era a nomenclatura utilizada pelo CPC/1973 para
designar a “hasta pública” que envolvia venda de bens imóveis. Assim, praça pública era uma das espécies
de hasta pública. Atualmente, repito, o CPC/2015 denomina de leilão.
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A questão chegou até o STJ. Quem tem razão: o credor ou o devedor?
O credor.
Em ação de execução hipotecária, o credor hipotecário pode requerer a adjudicação do imóvel
penhorado pelo valor constante do laudo de avaliação, independentemente da realização de hasta
pública.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.721.731-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
Realmente a Lei nº 5.741/71 prevalece
O devedor está certo quando diz que a ação de execução hipotecária de bens imóveis vinculados ao SFH
deverá ser regida, primordialmente, pela Lei nº 5.741/71. Assim, o CPC somente se aplica
subsidiariamente, ou seja, quando não houver regra expressa da lei especial.
O art. 10 da Lei nº 5.741/71 estabelece, de forma expressa, essa subsidiariedade do CPC:
Art. 10. A ação executiva, fundada em outra causa que não a falta de pagamento pelo executado
das prestações vencidas, será processada na forma do Código de Processo Civil, que se aplicará,
subsidiariamente, a ação executiva de que trata esta lei.
Existe até julgado do STJ afirmando isso:
Em se tratando de execução hipotecária, o disposto na Lei nº 5.741/71, por se tratar de regra especial,
prevalece sobre o Código de Processo Civil.
STJ. 4ª Turma. AgRg no Resp 1.017.277/RS, DJe 26/03/2012.
Interpretação dada pelo devedor ao art. 7º é que está errada
O STJ, contudo, disse que a interpretação que o devedor hipotecário deu ao art. 7º da Lei nº 5.741/71 não
está correta.
O referido art. 7º não estabelece uma prioridade para a realização da hasta pública.
O fim social da Lei nº 5.741/71 e de todas as regras do Sistema Financeiro da Habitação é a rápida
recuperação do crédito para a reintrodução do capital em novos financiamentos. Desse modo, o objetivo
principal é a efetividade na recuperação dos créditos.
A adjudicação na Lei nº 5.741/71 possui uma peculiaridade em relação à adjudicação prevista no CPC.
Vamos comparar:
Se o valor do bem adjudicado é
Se o valor do bem adjudicado é
MAIOR que a dívida executada
MENOR que a dívida executada
Tanto no CPC como na Lei nº 5.741/71: • CPC: o credor poderá continuar cobrando do devedor a
o credor deverá depositar a diferença diferença, ou seja, a execução prosseguirá pelo saldo
em favor do devedor.
remanescente (art. 876, § 4º, II).
• Lei nº 5.741/71: o credor não poderá cobrar a diferença. O
devedor estará exonerado do saldo remanescente (art. 7º).
Logo, é patente que a adjudicação direta do imóvel ao credor hipotecário, observado o valor de avaliação
do bem, não importará em prejuízo ao devedor – que será exonerado da obrigação de pagar o restante
da dívida –, representando, ainda, inegável benefício àquele, que, além de deparar-se com a celeridade
na satisfação da dívida, evitará gastos com os editais necessários para a realização da praça pública.
Assim, a insistência para a realização de hasta pública, apenas comprometeria a celeridade da própria
execução, retardando a própria satisfação da dívida.
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ALIMENTOS
É admissível o uso da técnica executiva de desconto em folha de dívida de natureza alimentar
ainda que haja anterior penhora de bens do devedor
É admissível o uso da técnica executiva de desconto em folha de dívida de natureza alimentar
ainda que haja anterior penhora de bens do devedor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.733.697-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018 (Info 640).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Lucas ajuizou execução de alimentos contra seu pai João cobrando R$ 200 mil de pensão alimentícia
atrasada.
O juiz determinou a penhora do único bem pertencente ao devedor, qual seja, um automóvel avaliado em
R$ 40 mil.
Cerca de dois meses depois, antes que o veículo fosse alienado para pagar a dívida, Lucas soube que João
foi nomeado para um cargo público no qual ele iria ganhar R$ 10 mil líquidos.
Diante disso, o exequente requereu ao juiz que determinasse o desconto de 50% do salário de João, todos
os meses, até o pagamento total da dívida. Em outras palavras, Lucas pediu que o juiz expedisse uma
ordem para o órgão público determinando que todos os meses descontasse R$ 5 mil da remuneração de
João e transferisse para a conta bancária do credor, até que terminasse de saldar a dívida.
O pedido do exequente foi fundamentado no art. 529 do CPC/2015:
Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou
empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de
pagamento da importância da prestação alimentícia.
§ 1º Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador,
determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração
posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.
§ 2º O ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente
e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta
na qual deve ser feito o depósito.
§ 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser
descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput
deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus
ganhos líquidos.
João argumentou que esse pedido não poderia ser acolhido, considerando que já havia uma medida
constritiva típica deferida, qual seja, a penhora de um bem, razão pela qual não seria cabível mudar agora
a medida executiva.
O pedido do exequente pode, em tese, ser deferido?
SIM.
É admissível o uso da técnica executiva de desconto em folha de dívida de natureza alimentar ainda que
haja anterior penhora de bens do devedor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.733.697-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018 (Info 640).
Sistema da tipicidade dos meios executivos
O CPC/1973, em sua redação original, adotava o sistema da tipicidade dos meios executivos, ou seja, as
medidas que o juiz podia determinar para a execução precisavam estar expressamente previstas na lei. O
magistrado não poderia impor outras medidas que não estavam listadas no Código.
No que tange às obrigações de pagar quantia, o CPC/1973 previa a expropriação de bens como única
medida executiva possível.
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Quanto às obrigações de fazer e de não fazer, o CPC/1973, em sua redação original, estabelecia que a
imposição de multa era a única forma que o magistrado possuía para forçar o devedor a cumprir o
comportamento determinado.
Contudo, o que se percebeu é que esse sistema da tipicidade dos meios executivos servia para proteger o
devedor de forma exagerada, gerando um engessamento da execução. É o que se denominou de “crise de
ineficiência da execução”, fenômeno que se observou não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e que
fez com que uma série de países modificassem o seu modelo de execução civil, como, por exemplo, a
Espanha em 2000, Portugal em 2003 e a Itália em 2005.
No Brasil, em 1994, houve uma reforma da legislação processual que buscou admitir a atipicidade dos
meios executivos, iniciando-se pelas obrigações de fazer e de não fazer.
Para as obrigações de pagar quantia certa, contudo, ainda não se vislumbrava uma tendência de superação
do dogma da tipicidade.
CPC/2015 e a atipicidade das medidas executivas
O CPC/2015 evoluiu bastante neste tema e trouxe, no art. 139, IV, a previsão da atipicidade das medidas,
permitindo que o juiz possa impor, para o cumprimento da ordem judicial, providências que não estejam
listadas na lei. Veja a redação do dispositivo:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária;
No caso do processo de execução, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias apresenta-se como um importante instrumento para permitir a satisfação da obrigação que
está sendo cobrada (obrigação exequenda). Com isso, podemos dizer que esse dispositivo homenageia
(prestigia) o “princípio do resultado na execução”.
É o caso, por exemplo, da retenção do passaporte do devedor como meio coercitivo para que ele pague a
dívida (STJ. 3ª Turma. RHC 99.606/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018).
Mudança de paradigma
A partir dessa mudança de paradigma, percebe-se que o legislador efetivamente quis disponibilizar ao
magistrado mais ferramentas para fazer cumprir as decisões judiciais. Isso rompe, em caráter definitivo,
com o antigo dogma da tipicidade executiva.
Significa dizer que foram substancialmente afrouxadas as amarras até então existentes para permitir que
o julgador, agora, não apenas possa empregar outras técnicas, importando-as de outras modalidades
executivas ou criando-as para a hipótese concreta, como também possa combinar técnicas típicas e
atípicas com vistas a atingir a desejável eficiência da atividade satisfativa.
Obviamente, é sempre necessário que o magistrado fundamente a sua decisão de forma adequada e que
justifique a técnica adotada a partir de critérios objetivos de ponderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Isso porque a máxima efetividade da execução deve conviver, de forma harmônica,
com o princípio da menor onerosidade do devedor.
Voltando ao caso concreto
Considerando o alto valor da dívida e a impossibilidade de o veículo conseguir saldar todo o débito,
mostra-se adequado permitir a combinação das duas técnicas executivas:
• uma medida sub-rogatória (desconto parcelado em folha de pagamento) e
• uma medida expropriatória típica (penhora dos bens).
Obviamente, o valor descontado como forma de pagamento do débito alimentar deverá ser considerado
quando da alienação do bem penhorado.
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CURATELA
O rol de legitimados para propor a ação de levantamento de curatela,
previsto no art. 756, § 1º do CPC/2015, não é taxativo
O motivo que levou o juiz a decretar a curatela pode deixar de existir. Neste caso, deverá ser
ajuizada uma ação para levantamento da curatela.
É o que prevê o art. 756 do Código Civil:
Art. 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou.
§ 1º O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou
pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição.
O rol de legitimados para propor a ação de levantamento de curatela, previsto no art. 756, §
1º do CPC/2015, não é taxativo.
Exemplo: João foi atropelado por um veículo conduzido por funcionário da empresa “X”. Em
razão das sequelas sofridas, João foi interditado. Em ação de indenização movida por João
contra a empresa, a ré foi condenada a pagar pensão mensal vitalícia em virtude de,
supostamente, o autor não poder mais trabalhar. Passados alguns anos, a empresa “X” ajuizou
ação de levantamento da curatela em face de João ao fundamento de que há prova, posterior
à sentença de interdição, que atestaria que o interdito não possui mais a enfermidade que
justificou a sua interdição. Por entender que existem elementos probatórios suficientes para
demonstrar que o interdito não possui mais a patologia que resultou em sua interdição, o que
poderia gerar também a cessação da pensão vitalícia, o STJ concluiu que a empresa, mesmo
não estando no rol do art. 756, § 1º do CPC/2015, possui legitimidade para o ajuizamento da
ação de levantamento da curatela.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.735.668-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018 (Info 640).
Curatela
Em regra, se a pessoa for maior de 18 anos, ela é plenamente capaz e está habilitada à prática de todos os
atos da vida civil (art. 5º do CC).
No entanto, existem determinadas pessoas que, mesmo sendo maiores, não podem exercer alguns atos
patrimoniais da vida civil sozinhos, necessitando da assistência de terceiros.
Para resguardar os direitos de tais pessoas, o Direito Civil previu uma proteção jurídica chamada de “curatela”.
Mas o que vem a ser a curatela?
A curatela é um encargo (múnus) imposto a um indivíduo (chamado de “curador”), por meio do qual ele
assume o compromisso judicial de cuidar de uma pessoa (“curatelado”) que, apesar de ser maior de idade,
necessita de auxílio para a prática de determinados atos.
Nas palavras do Min. Luis Felipe Salomão, “a curatela é o encargo imposto a alguém para reger e proteger
a pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade, administrando os
seus bens.”
Por conta disso, o curatelado só poderá praticar certos atos patrimoniais se for assistido pelo curador.
Tutela x Curatela
Tutela
Instrumento jurídico para proteger a criança ou
adolescente que não goza da proteção do poder
familiar em virtude da morte, ausência ou
destituição de seus pais.
A tutela é uma espécie de colocação da criança ou
adolescente em família substituta.

Curatela
Instrumento jurídico voltado para a proteção de
uma pessoa que, apesar de ser maior de 18 anos,
necessita da assistência de outra para a prática de
determinados atos de cunho patrimonial como
uma forma de lhe proteger.
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Hipóteses em que ocorre a curatela
O art. 1.767 do CC traz o rol de pessoas que estão sujeitas à curatela:
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I — aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
II — (Revogado);
III — os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
IV — (Revogado);
V — os pródigos.
Como é instituída a curatela?
Para que a curatela seja instituída, é necessária a instauração de um processo judicial, de jurisdição
voluntária, regulado pelos arts. 747 a 758 do CPC 2015.
Esse processo é iniciado por meio de uma ação de interdição (ou ação de curatela).
Obs: alguns autores afirmam que, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se deve mais utilizar
a expressão “ação de interdição” porque esta terminologia “interdição” possui uma carga de preconceito
e dá a ideia de que a pessoa fica inteiramente sem autonomia para tomar suas decisões, o que não é
verdade, já que a curatela afeta tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial (art. 85 do Estatuto). No entanto, é possível que você ainda encontre a expressão “ação de
interdição” em julgados e nas provas porque esta expressão continua sendo empregada pelo CPC.
Legitimados
O rol dos legitimados para propor ação de interdição está descrito no CPC. Confira:
Art. 747. A interdição pode ser promovida:
I — pelo cônjuge ou companheiro;
II — pelos parentes ou tutores;
III — pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;
IV — pelo Ministério Público.
Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a
petição inicial.
Obs.: o rol de legitimados para a ação de interdição é TAXATIVO.
Levantamento da curatela
O motivo que levou o juiz a decretar a curatela pode deixar de existir.
Ex: foi decretada a curatela de um homem que se encontrava em estado de coma. Ele recuperou a sua
saúde e voltou a poder exprimir sua vontade. Neste caso, cessou a causa que gerou a necessidade da
curatela.
Quando isso ocorrer, deverá ser ajuizada uma ação para levantamento da curatela.
É o que prevê o art. 756 do Código Civil:
Art. 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou.
Quem tem legitimidade para formular o pedido de levantamento da curatela?
O § 1º do art. 756 prevê um rol de legitimados:
• o próprio interdito;
• o curador;
• o Ministério Público.
Confira a redação legal:
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Art. 756 (...)
§ 1º O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo
Ministério Público e será apensado aos autos da interdição.
Indaga-se: esse rol é taxativo?
NÃO.
O rol de legitimados para propor a ação de levantamento de curatela, previsto no art. 756, § 1º do
CPC/2015, não é taxativo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.735.668-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018 (Info 640).
Assim, além daqueles expressamente legitimados em lei, é admissível a propositura da ação de
levantamento por pessoas qualificáveis como terceiros juridicamente interessados em levantar ou
modificar a curatela, especialmente àqueles que possuam relação jurídica com o interdito, devendo o art.
756, §1º, do CPC/15, ser interpretado como uma indicação do legislador, de natureza não exaustiva,
acerca dos possíveis legitimados.
Exemplo concreto:
João foi atropelado por um veículo conduzido por funcionário da empresa “X”.
Em razão das sequelas sofridas, João foi interditado.
Em ação de indenização movida por João contra a empresa, a ré foi condenada a pagar pensão mensal
vitalícia em virtude de, supostamente, o autor não poder mais trabalhar.
Passados alguns anos, a empresa “X” ajuizou ação de levantamento da curatela em face de João ao
fundamento de que há prova, posterior à sentença de interdição, que atestaria que o interdito não possui
mais a enfermidade que justificou a sua interdição.
Por entender que existem elementos probatórios suficientes para demonstrar que o interdito não possui
mais a patologia que resultou em sua interdição, o que poderia gerar também a cessação da pensão
vitalícia, o STJ concluiu que a empresa, mesmo não estando no rol do art. 756, § 1º do CPC/2015, possui
legitimidade para o ajuizamento da ação de levantamento da curatela.

DIREITO EMPRESARIAL
TÍTULOS DE CRÉDITO
Não é possível a oposição de exceções pessoais à empresa de factoring
que comprou duplicata mercantil com aceite
Importante!!!
Atualize o Info 564-STJ
Mudança de entendimento!
A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação
adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo
a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a
interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.439.749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/11/2018 (Info 640).
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NOÇÕES GERAIS SOBRE DUPLICATA
Conceito
Duplicata é...
- um título de crédito
- que consiste em uma ordem de pagamento emitida pelo próprio credor
- por conta de mercadorias que ele vendeu ou de serviços que prestou
- e que estão representados em uma fatura
- devendo ser paga pelo comprador das mercadorias ou pelo tomador dos serviços.
Genuinamente brasileiro
A duplicata foi criada pelo direito brasileiro, sendo considerada um título genuinamente brasileiro.
Regulamentação
A duplicata é regida pela Lei nº 5.474/68 e, agora, também pela Lei nº 13.775/2018.
Exemplo de emissão de duplicata
O distribuidor “SILVA & SOUZA Ltda.” vendeu para a loja “Bompé” 70 pares de sapatos.
O distribuidor (vendedor) extrai uma fatura dos produtos e emite uma duplicata mercantil dando uma
ordem à loja (compradora) para que pague a ele (vendedor) o preço dos pares de sapato e eventuais
encargos contratuais.
Espécies de duplicata
• Duplicata mercantil: emitida por causa da compra e venda mercantil.
• Duplicata de serviços: emitida por causa da prestação de serviços.
Características da duplicata
a) Título causal: a duplicata só pode ser emitida para documentar o crédito decorrente de dois negócios
jurídicos: a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços. Essa causa da duplicata é mencionada
no próprio título. Por conta dessa característica, alguns autores afirmam que se trata de um título
impróprio. Obs: o contrário dos títulos causais são os “não causais” ou “abstratos”, como o caso da nota
promissória.
b) Ordem de pagamento.
c) Título de modelo vinculado (título formal): os padrões de emissão da duplicata são fixados pelo Conselho
Monetário Nacional. A duplicata somente produz efeitos cambiais se observado o padrão exigido para a
constituição do título.
Emissão da duplicata
O vendedor ou prestador dos serviços emite a fatura discriminando as mercadorias vendidas ou os serviços
prestados. Com base nessa fatura, esse vendedor ou prestador poderá emitir a duplicata.
Remessa da duplicata para ACEITE
Aceite é o ato por meio do qual o sacado (comprador ou tomador dos serviços) assina o título se obrigando
a pagar o crédito ali descrito, na data do vencimento.
Assim, emitida a duplicata, nos 30 dias seguintes, o sacador (quem emitiu o título) deve remeter o título
ao sacado (comprador ou tomador dos serviços) para que ele assine a duplicata no campo próprio para o
aceite, restituindo-a ao sacador no prazo de 10 dias.
O aceite na duplicata é obrigatório
Na duplicata, o título documenta uma obrigação surgida a partir de um contrato de compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços.
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Desse modo, se o vendedor/prestador do serviço, que no caso foi o sacador, cumpriu as suas obrigações
contratuais, não há motivo para o devedor recusar o aceite.
Em virtude dessa circunstância, a doutrina afirma que o aceite na duplicata é, em regra, obrigatório,
somente podendo ser recusado nas hipóteses previstas nos arts. 8º e 21 da Lei nº 5.474/68.
Recusa do aceite
Como vimos, o aceite é, em regra, obrigatório.
As hipóteses previstas na lei em que o aceite pode ser recusado estão relacionadas com situações em que
o sacador (vendedor ou prestador dos serviços) não cumpriu corretamente suas obrigações contratuais
ou em que há divergência entre aquilo que foi combinado no contrato e o que consta da duplicata.
Estão previstas nos arts. 8º e 21 da Lei nº Lei nº 5.474/68.
Tipos de aceite
a) aceite ORDINÁRIO: ocorre quando o sacado (comprador ou tomador dos serviços), não encontra
nenhum problema em aceitar e, por isso, assina em um campo próprio localizado na frente (anverso) do
título, devolvendo-o em seguida.
b) aceite PRESUMIDO: ocorre quando o sacado resolve não assinar ou não devolver a duplicata assinada,
no entanto, ao receber as mercadorias compradas ele assinou o comprovante de recebimento, sem fazer
qualquer ressalva quanto aos bens adquiridos. Ora, se ele recebeu normalmente as mercadorias é porque
se presume que o vendedor cumpriu sua obrigação contratual. Logo, esse comprador deveria ter feito o
aceite da duplicata. Nesses casos, o sacador deverá fazer o protesto do sacado por falta de aceite ou por
falta de pagamento.
Diante disso, é admitido como aceite presumido da duplicata:
O comprovante de entrega das mercadorias assinado pelo sacado acompanhado do instrumento do
protesto do título por falta de aceite ou falta de pagamento.
c) aceite por COMUNICAÇÃO: ocorre quando o sacado retém o título e expressa o aceite em carta ou
comunicado. Essa comunicação, mesmo escrita fora do título, produz os mesmos efeitos do aceite.
Protesto
Protesto de títulos é o ato público, formal e solene, realizado pelo tabelião de protesto, com a finalidade
de provar:
i) a inadimplência do devedor;
ii) o descumprimento de obrigação constante de título de crédito; ou
iii) qualquer outro ato importante relacionado com o título (ex: falta de aceite).
No caso da duplicata, para que serve o protesto?
O protesto poderá servir para provar três situações distintas:
i) a falta de pagamento;
ii) a falta de aceite da duplicata;
iii) a falta de devolução da duplicata;
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS À EMPRESA DE FACTORING
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
João fez um contrato com uma empresa de móveis residenciais, segundo o qual ela iria construir e instalar
os modulados da casa do cliente no prazo de 5 meses.
Ficou combinado que João pagaria R$ 50 mil, divididos em 5 meses.
Para instrumentalizar esse crédito, foram emitidas 5 duplicatas no valor de R$ 10 mil cada, a serem pagas
por João assim que os serviços fossem entregues mês a mês.
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No sistema da duplicata, com base neste exemplo, João recebe o nome de “sacado” (comprador) e a
movelaria é denominada de sacador (emitente).
• Sacado (comprador): é a pessoa que recebe a ordem de pagamento. É aquela que compra a mercadoria
ou o serviço e paga para o beneficiário, que é o próprio vendedor.
• Sacador (emitente): é quem dá a ordem de pagamento (emite a duplicata). É aquele que vende a
mercadoria ou o serviço.
Vale ressaltar que João, sem conhecer muito bem as regras de direito cambiário, deu aceite nas cinco
duplicatas, ou seja, assinou-as na frente do título comprometendo-se a pagá-las mesmo sem ter ainda
recebido os móveis comprados.
Venda das duplicatas para a factoring
A empresa, precisando de dinheiro imediatamente para ter capital de giro, procurou uma factoring e
“vendeu” essas duplicatas (contrato de conventional factoring). Em outras palavras, a empresa de
modulados cedeu o crédito estampado nas duplicatas para a factoring e, quando ocorresse o dia do
vencimento de cada uma delas, quem receberia o valor pago pelo cliente seria a própria factoring (e não
mais a movelaria).
Importante registrar também que João foi notificado de que a empresa estava vendendo as duplicatas
para a factoring e contra isso não se opôs.
Abrindo um parêntese para explicar esse serviço da factoring:
Factoring tradicional (conventional factoring): nesta atividade, o empresário cede à factoring os títulos de
crédito que recebeu em sua atividade empresária e que somente irão vencer em uma data futura, e a
empresa de factoring antecipa esse pagamento, recebendo, como contraprestação, um percentual desses
créditos. Trata-se de uma forma de o empresário obter capital de giro nas vendas a prazo. Ex.: uma loja
recebe um cheque “pré-datado” (pós-datado) para 90 dias no valor de R$ 10 mil. Ocorre que a loja precisa
de dinheiro logo. Então, ela cede o cheque para a empresa de factoring, que irá pagar à vista para a loja
R$ 9.700,00 e, daqui a 90 dias, irá descontar o cheque, ficando com os R$ 10 mil. A loja recebeu o crédito
à vista e teve que pagar um percentual à factoring.
É como se o cliente tivesse “vendido” o título para a factoring, que irá cobrar do devedor no momento do
vencimento da dívida.
O contrato de conventional factoring é um contrato de mútuo? Não. Em verdade, consiste em uma compra
e venda de créditos (direitos), por um preço ajustado entre as partes.
Fechando o parêntese e voltando ao exemplo envolvendo a movelaria e João.
Atraso nos móveis
A empresa de modulados entregou as duas primeiras partes dos móveis nos dois primeiros meses, tendo
João pagado as duas primeiras duplicatas.
A partir do terceiro mês, no entanto, a empresa, alegando atraso na produção, não entregou a terceira
parte. Diante disso, João também não pagou a terceira duplicata. Isso se repetiu no quarto e quinto meses.
Desse modo, a empresa cumpriu dois meses de seu compromisso contratual e, como não mais entregou
os móveis a partir daí, o cliente deixou de pagar as três duplicatas restantes.
Ocorre que a factoring, que já havia “comprado” as duplicatas, não quis saber de nada e, como não houve
o pagamento, levou os títulos para protesto.
Exceções pessoais
Juridicamente, um dos sentidos da palavra “exceção” é o de defesa. Assim, o termo “exceção” pode ser
utilizado como sinônimo de defesa em alguns casos.
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Em direito cambiário, quando falamos em “exceções pessoais”, estamos querendo dizer que são defesas
que a pessoa que emitiu o título de crédito possui em relação àquele em favor de quem foi emitido o título
de crédito.
Ex: Pedro quer comprar um celular de Mário e emite uma nota promissória. A origem da nota promissória
é a compra e venda (trata-se da causa subjacente/causa debendi). O celular apresenta vício e, por isso,
Pedro não paga o valor da nota promissória e devolve o celular. Se Mário executar essa nota promissória,
Pedro poderá invocar, como exceção pessoal, que a causa subjacente não se concretizou. Trata-se de uma
exceção pessoal do emitente em relação ao beneficiário do título.
As exceções pessoais podem ser invocadas (alegadas) pelo emitente para deixar de pagar o beneficiário
do título. No entanto, em regra, as exceções pessoais não podem ser utilizadas contra pessoas de boa-fé
que receberam o título. Isso está previsto no art. 916 do Código Civil:
Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente
poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.
Assim, se Mário já havia passado a nota promissória para Juliana, uma terceira pessoa, e ela estava de
boa-fé, Juliana poderá executar o título cobrando o valor de Pedro. Este, coitado, ficará com o celular
quebrado e terá que pagar o valor do título para Juliana. Obviamente que, depois, Pedro poderá tentar
cobrar de Mário aquilo que foi pago. No entanto, repito, não poderá invocar contra Juliana sua exceção
pessoal porque o título circulou e agora encontra-se com alguém considerado terceiro de boa-fé.
Voltando ao exemplo da factoring. A factoring (faturizadora) está cobrando de João o valor das três
duplicatas não pagas. João não quer pagar porque a mercadoria não foi entregue. João (sacado) poderá
invocar isso como exceção pessoal para não pagar à factoring?
NÃO.
Alguém poderia falar: mas a duplicata é um título causal, ou seja, ela está relacionada com um negócio
jurídico. Se este negócio jurídico não foi cumprido, mesmo assim, a duplicata terá que ser paga?
A duplicata é um título causal no momento da sua emissão. No entanto, ela conserva essa característica
apenas até a emissão do aceite, expresso ou ficto, quando adquire feição e qualidades próprias dos demais
títulos de crédito, tanto que se admite a sua circulação, por cessão ou endosso.
Isso porque o aceite confere ao adquirente da duplicata uma segurança jurídica de que o negócio que
justificou a emissão do título foi cumprido. A certeza é transmitida pelo próprio devedor (sacado) que,
podendo recusar, aceitou o título.
Assim, depois do aceite, a duplicata perde o caráter causal, ou seja, desvincula-se do negócio jurídico que
lhe deu causa.
Além disso, com a circulação (que ocorre com o endosso do título para terceiros), a duplicata passa a ter
duas outras características muito relevantes para o direito cambiário: autonomia e abstração.
a) Autonomia: o possuidor de boa-fé (possuidor do título de crédito), ao cobrar esse título, está exigindo
um direito próprio (direito seu), que não pode ser atrapalhado por conta de relações jurídicas anteriores
entre o devedor e antigos possuidores do título. Assim, o possuidor de boa-fé do título de crédito não tem
nada a ver com o fato de o título ter vícios ou defeitos anteriores. Se ele é o atual possuidor e está de boafé, tem direito ao crédito (obs.: existem algumas exceções ao princípio da autonomia, que não interessam
no momento).
b) Abstração: significa que os títulos de crédito, quando circulam, ficam desvinculados da relação que lhe
deu origem. Ex: João comprou um notebook de Ricardo, entregando-lhe uma nota promissória. Ricardo
endossou a nota promissória para Rui. Ricardo acabou nunca levando o computador para João. Rui (que
estava de boa-fé) poderá cobrar de João o crédito constante da nota promissória e o fato de o contrato
não ter sido cumprido não poderá ser invocado para evitar que João pague o débito. Isso porque, como o
título circulou, ele já não tem mais nenhuma vinculação com o negócio jurídico que lhe deu origem.
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Esses dois princípios acima elencados têm por objetivo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e
à circulação do crédito. Se a pessoa que recebeu um título de crédito (aparentemente válido) pudesse
ficar sem o dinheiro por força de vícios anteriores ou por conta de uma quitação que não consta na cártula,
isso geraria um enorme risco ao portador, o que desestimularia as pessoas a aceitarem títulos de crédito.
Foi isso que decidiu o STJ:
A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire
abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de
exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação
de serviços ou a entrega das mercadorias.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.439.749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/11/2018 (Info 640).
Essa é também a opinião da doutrina majoritária:
“Assim, aceitando a duplicata, o sacado não mais poderá discutir a causa debendi porque o título
liberta-se de sua causa originária em razão de ter reconhecido a sua exatidão e ter assumido a
obrigação de pagá-lo no vencimento, tornando líquida a obrigação cambiária, ainda mais porque
o sacado poderia ter recusado o aceite no prazo do art. 7º e pelas razões do art. 8º, e não o fez”
(ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio da. Títulos de Crédito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 690).
“A duplicata, título causal, pois nascido sempre de uma compra e venda a prazo, com a assinatura
do comprador desprende-se da causa que lhe deu origem já que o comprador não apenas
reconheceu a exatidão da mesma como a obrigação de pagá-la na época do vencimento. A
obrigação torna-se desse modo líquida, o que dá maior segurança de recebimento não apenas ao
sacador-vendedor como a qualquer outra pessoa a quem o título seja transferido.” (MARTINS,
Fran. Títulos de Crédito. Vol. II. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 165).
A ausência de entrega da mercadoria não vicia a duplicata que já foi aceita. Assim, uma vez aceita a
duplicata, o sacado (aceitante) fica vinculado ao título como devedor principal e a ausência de entrega da
mercadoria não pode ser oponível ao endossatário de boa-fé (empresa de factoring).
Vale ressaltar que o aceitante (João) terá direito de regresso contra a endossante (empresa de móveis),
diante do descumprimento do negócio jurídico subjacente.
A empresa de factoring, mesmo trabalhando com isso, pode ser considerada como terceiro de boa-fé?
Em regra, sim. Não se pode presumir que a empresa de factoring, que celebrou mero contrato de factoring
tradicional (conventional factoring), tenha conhecimento se a empresa endossante está ou não
entregando as mercadorias ou prestando os serviços de forma pontual.
Obviamente, seria possível que o aceitante demonstrasse que tal situação é do conhecimento da empresa
de factoring, o que excluiria a sua boa-fé. Essa prova seria mais fácil caso o contrato que a factoring tivesse
com a empresa de móveis fosse mais amplo e abrangesse não apenas a “compra” de títulos de crédito,
prevendo também que a factoring desempenharia atividades de gerência financeira, gestão de crédito e
seleção de riscos em favor da empresa, o que não era o caso.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Tribunal deve condenar o apelante em honorários advocatícios em caso
de manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial
Se a petição inicial é indeferida sem que tenha havido citação ou comparecimento espontâneo
do réu, a sentença não deve condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios
considerando que não há advogado constituído nos autos.
No entanto, se o autor recorre, o réu é intimado, apresenta contrarrazões e o Tribunal
confirma a sentença, então, neste caso, será cabível o arbitramento de honorários em prol do
advogado do réu/vencedor.
Dito de outro modo: em caso de indeferimento da petição inicial seguida de interposição de
apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de
advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do
processo, é cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (art. 85, §
2º, do CPC).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.753.990-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/10/2018 (Info 640).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ajuizou execução de um contrato (título executivo extrajudicial) contra Pedro.
O juiz, antes mesmo de citar Pedro, entendeu que o contrato não era líquido e, por isso, indeferiu a petição
inicial, julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, I c/c art. 924, I, do CPC/2015:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
(...)
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
O magistrado condenou o exequente a pagar as custas processuais. Por outro lado, deixou de condená-lo
ao pagamento de honorários advocatícios considerando que não houve contraditório já que o executado
nem sequer chegou a ser citado:
Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença
que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1753990/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/10/2018.
Imagine que João não se conformou e quer recorrer. Qual é o recurso cabível? Qual recurso deve ser
interposto contra a decisão que indefere a petição inicial?
A decisão que indefere a petição inicial é uma sentença e, contra ela, cabe, portanto, apelação.
Existe alguma peculiaridade nesta apelação?
SIM. É possível juízo de retratação por parte do juiz, ou seja, o magistrado que indeferiu a petição inicial,
ao ler os argumentos do autor/apelante, poderá voltar atrás e admitir a exordial que ele havia indeferido:
Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco)
dias, retratar-se.
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Assim, em regra, não existe juízo de retratação em apelação.
Exceção: é cabível em caso de apelação contra sentença que indefere a petição inicial. Dizemos, portanto,
que a apelação interposta contra a sentença que indefere a petição inicial possui efeito regressivo (admite
juízo de retração). Veja como o tema é cobrado nas provas:
-> (PGE/AP 2018 FCC) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de quinze
dias, retratar-se; não havendo a retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. (ERRADO)
-> (MP/PR 2017) Indeferida a petição inicial ou julgado liminarmente improcedente o pedido, pode o juiz
se retratar se interposta apelação contra a sentença. (CERTO)
Citação do réu
Imaginemos que João não se conformou com a sentença e interpôs apelação.
O juiz, por sua vez, não exerceu o juízo de retração, ou seja, manteve a sentença.
O CPC prevê que, se não houver retratação, o juiz deverá mandar citar o réu para responder ao recurso
(art. 331, § 1º).
Atenção para o fato de que somente agora é que o réu será citado e tomará conhecimento do que está
acontecendo.
Voltando ao nosso exemplo:
João ingressou com a execução.
O juiz indeferiu a petição inicial.
O exequente interpôs apelação.
O juiz manteve a sentença e determinou a citação de Pedro.
O executado apresentou contrarrazões à apelação.
O Tribunal de Justiça manteve a sentença, julgando desprovida a apelação.
Decisão do Tribunal de Justiça quanto aos honorários
O Tribunal de Justiça, como vimos, desproveu a apelação.
No entanto, o TJ deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sob o
argumento de que estes não seriam devidos na fase recursal, considerando que não foram fixados em 1ª
instância.
O TJ utilizou como argumento a redação do art. 85, § 11 do CPC/2015, que afirma que o Tribunal majorará
(aumentará) os honorários que já foram fixados na fase anterior. Veja:
Art. 85 (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...).
Agiu acertadamente o Tribunal?
NÃO.
Em regra, não há honorários recursais se não foram fixados honorários na 1ª instância
O STJ realmente afirma que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (uma “majoração”) em relação aos
honorários que já foram estipulados na fase anterior.
Assim, em regra, se não foram fixados honorários na fase anterior, não há que se falar em condenação em
honorários recursais.
Nesse sentido: STJ. 2ª Turma. AREsp 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
28/3/2017.
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Não se trata, contudo, de aplicar o § 11 do art. 85
Ocorre que a hipótese em exame não trata dos honorários recursais a que se refere o §11 do art. 85 do
CPC, de modo que há de se fazer a devida distinção.
Aqui são devidos honorários advocatícios, não com base no § 11 do art. 85, mas sim com fundamento no
caput e no § 1º deste artigo:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Não houve arbitramento de verba honorária em primeiro grau de jurisdição unicamente porque foi
proferida a sentença de indeferimento da inicial, sem angularização da relação jurídica processual.
Ora, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se completou a formação da relação
jurídica processual, não houve resistência ao pedido. Logo, como o réu não constituiu advogado, não havia
motivo para o autor ser condenado a pagar honorários advocatícios.
Contudo, com a apresentação do recurso de apelação do autor, foi feita a citação do executado, que
constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso.
A partir de então, o processo passou a ter os três polos angularizados (autor, juiz e réu) e houve, com o
recurso e as respectivas contrarrazões, pretensão resistida.
Com o julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça entendeu indevido o pleito de reforma da sentença,
momento a partir do qual passou a estar configurada a hipótese de estabelecimento de honorários de
sucumbência em face da extinção da execução após a apresentação de defesa pelo executado.
Desse modo, o mero fato de não ter havido, em primeira instância, fixação de verba honorária, não
autoriza que deixe de ser aplicado o art. 85 do CPC a partir da apelação quando, extinta a relação
processual, houver advogado constituído nos autos pela parte vitoriosa.
Em suma:
Em caso de indeferimento da petição inicial seguida de interposição de apelação e a integração do
executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões,
uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, é cabível o arbitramento de honorários em prol
do advogado do vencedor (art. 85, § 2º, do CPC).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.753.990-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/10/2018 (Info 640).

DIREITO PENAL
LEI MARIA DA PENHA
Decisão que fixa alimentos em razão da prática de violência doméstica
pode ser executada sob o rito da prisão civil
Importante!!!
A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios ou provisionais em favor
da companheira e da filha, em razão da prática de violência doméstica, constitui título hábil para
imediata cobrança e, em caso de inadimplemento, passível de decretação de prisão civil.
STJ. 3ª Turma. RHC 100.446-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
João e Francisca viviam juntos em união estável e, dessa união, nasceu Larissa, atualmente com 5 anos.
Determinado dia, tiveram uma grave discussão na qual ele chegou até a ameaçá-la de morte.
No mesmo instante, Francisca decidiu que não queria mais viver com ele e, com medo da ameaça,
procurou a Delegacia da Mulher.
O juiz da Vara de Violência Doméstica deferiu medidas protetivas de urgência, determinando que João:
a) mantivesse distância mínima de 500m de Francisca; e
b) que pagasse R$ 1 mil mensais a título de alimentos provisórios em favor da mulher e da filha, valor a
ser depositado na conta bancária de Francisca.
A decisão do magistrado foi fundamentada no art. 22, III e V, da Lei nº 11.340/2006:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes
medidas protetivas de urgência, entre outras:
(...)
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de
distância entre estes e o agressor;
(...)
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
Passados 6 meses, João nunca pagou os alimentos.
Em razão desse fato, Francisca e Larissa ingressaram com execução de alimentos, sob o rito do art. 528 do
CPC/2015, pedindo a prisão civil do devedor:
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou
de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará
intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
O juiz mandou intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias:
a) pagar o débito;
b) provar que o fez (provar que já pagou a dívida); ou
c) justificar a impossibilidade de efetuá-lo (provar que não tem condições de pagar).
Mesmo devidamente intimado, João não pagou o débito, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.
Diante disso, o juiz decretou a prisão civil do devedor.
Após ser preso, João impetrou habeas corpus alegando que a prisão teria sido ilegal sob a alegação de que
a criança beneficiária da decisão deveria ter ajuizado ação de alimentos no prazo de 30 dias, conforme
prevê o art. 308 do CPC/2015:
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo
de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido
de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
A decisão do juiz deve ser mantida segundo o entendimento do STJ? É possível a decretação da prisão
civil de João mesmo essa decisão de alimentos tendo sido proferida pelo juízo da Vara de Violência
Doméstica em sede de um processo penal?
SIM.
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A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios ou provisionais em favor da
companheira e da filha, em razão da prática de violência doméstica, constitui título hábil para imediata
cobrança e, em caso de inadimplemento, passível de decretação de prisão civil.
STJ. 3ª Turma. RHC 100.446-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
A Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência para o
deferimento de medida protetiva de alimentos, de natureza cível, no âmbito de ação criminal destinada a
apurar crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Esta decisão, proferida por Juízo materialmente competente para fixar medida protetiva de alimentos,
para sua validade e eficácia, não precisa ser ratificada por outro Juízo, no bojo de outra ação.
Assim, não há qualquer razão para se aplicar o art. 308 do CPC/2015, até mesmo porque os alimentos
fixados não têm caráter cautelar, mas sim natureza satisfativa.
Ademais, é importante relembrar que o art. 14 da Lei nº 11.340/2006 estabelece a competência híbrida
(criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:
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.
Constata-se, a partir da literalidade do artigo acima transcrito, que o legislador, ao estabelecer as
competências criminal e cível da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, não
especificou quais seriam as ações que deveriam ali tramitar. De modo bem abrangente, preconizou a
competência desse “Juizado” para as ações de natureza criminal e civil que tenham por causa de pedir,
necessariamente, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como para a execução
de seus julgados.
A amplitude da competência conferida pela Lei nº 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito
justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar
contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais
advindas direta e indiretamente desse fato, providência que, a um só tempo, facilita o acesso da mulher,
vítima de violência doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.
João alegou em sua defesa que os alimentos não seriam atualmente mais devidos considerando que as
agressões e ameaças cessaram. Este argumento é válido?
NÃO. O entendimento que melhor se coaduna com os propósitos protetivos da Lei Nº 11.340/2006 é o
que considera devidos os alimentos provisórios e provisionais enquanto perdurar a situação de
vulnerabilidade desencadeada pela prática de violência doméstica e familiar e não, simplesmente,
enquanto perdurar a situação de violência.
O dever de prestar alimentos, seja em relação à mulher, como decorrência do dever de mútua assistência,
seja em relação aos filhos, como corolário do dever de sustento, afigura-se sensivelmente agravado nos
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse contexto de violência, a mulher encontrase em situação de hipervulnerabilidade, na medida em que, não raras as vezes, por manter dependência
econômica com o seu agressor, a sua subsistência, assim como a de seus filhos, apresenta-se gravemente
comprometida e ameaçada.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
PROVAS
É nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que
a Polícia acompanhe as conversas do suspeito pelo WhatsApp Web
Importante!!!
É nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp via Código QR para acesso
no WhatsApp Web.
Também são nulas todas as provas e atos que dela diretamente dependam ou sejam
consequência, ressalvadas eventuais fontes independentes.
Não é possível aplicar a analogia entre o instituto da interceptação telefônica e o
espelhamento, por meio do WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo
WhatsApp.
STJ. 6ª Turma. RHC 99.735-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
WhatsApp Web
Como se sabe, o WhatsApp é um aplicativo de celular por meio do qual é possível trocar mensagens de
texto e áudio e fazer ligações.
Além do celular, o WhatsApp pode ser utilizado também pelo computador. Essa funcionalidade é chamada
de WhatsApp Web.
Funciona assim: a pessoa entra no site do Whastapp pelo computador e lá faz a sincronização do aplicativo
com o computador. Isso significa que tudo que você escrever ou falar no WhatsApp pelo celular irá
aparecer no computador e vice-versa. Assim, o WhatsApp Web faz o espelhamento das conversas
realizadas pelo aplicativo WhatsApp.
Feito este esclarecimento, imagine a seguinte situação hipotética:
João estava sendo investigado pela polícia.
Havia fortes indícios de que ele comandava uma organização criminosa e que enviava as ordens de
execução dos delitos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.
Foi, então, que o Delegado de Polícia teve a seguinte ideia: vamos apreender o celular de João, conectálo ao computador da Polícia por meio do WhatsApp Web e, assim, iremos monitorar as mensagens que
ele trocar com os demais integrantes da organização criminosa. Com isso, reuniremos provas de que ele
está praticando diversos crimes.
Diante disso, a autoridade policial formulou representação ao juiz explicando a diligência pretendida e
pedindo autorização judicial para: 1) apreender o celular do investigado; 2) conectá-lo ao WhatsApp Web;
3) fazer o monitoramento das conversas que o investigado travar com outras pessoas.
O magistrado autorizou as medidas.
Apreensão
De posse da autorização judicial, no dia 17/11/2017, a polícia abordou João, fez a sua condução até a
Delegacia e lá apreendeu o celular do suspeito por alguns minutos.
Sem que João soubesse, o Delegado fez o espelhamento do aplicativo com o WhatsApp Web no
computador da Delegacia.
O Delegado selecionou a opção “Mantenha-me conectado” no WhatsApp Web, de forma que, mesmo
após o celular ser devolvido, a sincronização continuaria.
Feito isso, a autoridade policial devolveu o aparelho a João e o liberou.
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Monitoramento
Com a sincronização, a Polícia teve acesso a todas as conversas pretéritas de João, além de ficar
acompanhando os novos diálogos. Isso permitiu com que se reunissem inúmeros elementos informativos
contra o investigado.
Após alguns dias, foi deflagrada a operação policial, tendo João sido preso e denunciado.
Nulidade
A defesa de João impetrou habeas corpus alegando que a decisão do juiz que autorizou a apreensão do celular
e o espelhamento seria ilegal e que, portanto, seriam nulas todas as provas decorrentes dessa medida.
O MP defendeu a legalidade da medida afirmando que esse espelhamento poderia ser equiparado a uma
interceptação telefônica, sendo, portanto, lícita a sua prática, desde que realizado com autorização
judicial, como foi o caso.
O STJ concordou com a defesa ou com a acusação? As provas obtidas com o espelhamento do WhatsApp
são válidas?
São inválidas. O STJ concordou com a defesa. Para o Tribunal, não existe autorização no ordenamento
jurídico para a realização desta medida.
Mas não se pode fazer uma analogia entre essa medida e a interceptação telefônica?
NÃO. Não é possível fazer uma analogia entre o instituto da interceptação telefônica (art. 1º da Lei nº
9.296/96) e a medida que foi tomada no presente caso. Isso por três razões:
Interceptação telefônica
O investigador de polícia atua como
mero observador de conversas
empreendidas por terceiros.
Não há possibilidade de o
investigador interferir ou alterar as
conversas.

Espelhamento via WhatsApp Web
O investigador de polícia tem a possibilidade de atuar como
participante tanto das conversas que vêm a ser realizadas
quanto das conversas que já estão registradas no aparelho
celular, haja vista ter o poder, conferido pela própria plataforma
online, de interagir nos diálogos mediante envio de novas
mensagens a qualquer contato presente no celular e exclusão,
com total liberdade, e sem deixar vestígios, de qualquer
mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura.

Problema disso:
O investigador, em tese, poderia apagar mensagens ou mandar novas sem deixar nenhum vestígio de
que foi ele. Isso porque o WhatsApp utiliza criptografia end-to-end, de forma que esses registros não
ficam armazenados em nenhum servidor.
Logo, admitir essa espécie de prova seria conferir uma presunção absoluta de que todos os atos dos
investigadores seriam legítimos, considerando que o suspeito não teria como provar, por exemplo, que
não enviou aquela determinada mensagem e que ela teria sido “plantada” pelo policial.

Interceptação telefônica
Espelhamento via WhatsApp Web
Tem como objeto a escuta de Permite que o investigador de polícia tenha acesso amplo e
conversas realizadas apenas depois irrestrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da
da autorização judicial (ex nunc).
mencionada autorização, operando efeitos retroativos (ex
tunc).
Problema disso:
Em termos técnico-jurídicos, o espelhamento seria um tipo híbrido de obtenção de prova consistente,
a um só tempo, em interceptação telefônica (quanto às conversas ex nunc) e em quebra de sigilo de email (quanto às conversas ex tunc).
Não há, todavia, ao menos por agora, previsão legal de um tal meio de obtenção de prova híbrido.
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Interceptação telefônica
Espelhamento via WhatsApp Web
É operacionalizada sem a necessidade simultânea Depende da abordagem do indivíduo ou do
de busca pessoal ou domiciliar para apreensão de vasculhamento de sua residência, com apreensão
aparelho telefônico.
de seu aparelho telefônico por breve período de
tempo e posterior devolução desacompanhada de
qualquer menção, por parte da Autoridade
Policial, de que foi realizado o espelhamento.
Problema disso:
Esse procedimento não está regulado pela Lei nº 9.296/96 nem por qualquer outra norma.
Diferente do acesso às conversas já registradas ou do acesso aos e-mails
Vale ressaltar, por fim, que o espelhamento do WhatsApp (medida considerada ilegal pelo STJ) é diferente
de outras duas providências que são consideradas válidas quando há autorização judicial:
1) Autorização para interceptação de conversas mantidas por e-mail; e
2) Autorização judicial para a obtenção, sem espelhamento, de conversas já registradas no aplicativo
WhatsApp, com o propósito de periciar seu conteúdo.
As duas medidas acima, repito, são, em tese, válidas, conforme entende o STJ:
(...) 5. Por se encontrar em situação similar às conversas mantidas por e-mail, a cujo acesso é exigida prévia
ordem judicial, a obtenção de conversas mantidas pelo programa whatsapp, sem a devida autorização
judicial, revela-se ilegal, o que não ocorreu na espécie.
6. No caso em exame, é lícita a apreensão do celular, pois efetuada no bojo de prisão em flagrante, bem
como o acesso aos dados neles contidos, dada a existência de autorização judicial para perícia do seu
conteúdo, de modo que não há falar em ilicitude das provas que suportam o decreto condenatório. (...)
STJ. 5ª Turma. RHC 90.276/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/03/2018.
Em suma:
É nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp via Código QR para acesso no
WhatsApp Web.
Também são nulas todas as provas e atos que dela diretamente dependam ou sejam consequência,
ressalvadas eventuais fontes independentes.
Não é possível aplicar a analogia entre o instituto da interceptação telefônica e o espelhamento, por
meio do WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp.
STJ. 6ª Turma. RHC 99.735-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018 (Info 640).
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PROVAS / RECURSOS
É cabível RESE contra decisão que indefere a produção
antecipada de prova prevista no art. 366 do CPP
É cabível recurso em sentido estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada
de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP.
As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito estão previstas no art. 581 do CPP,
sendo esse um rol taxativo (exaustivo). No entanto, apesar disso, é admitida a interpretação
extensiva dessas hipóteses legais de cabimento.
Se você observar as situações ali elencadas, verá que não existe a previsão de recurso em
sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de produção antecipada de provas.
Apesar disso, será possível a interposição de RESE contra essa decisão com base no inciso XVI
do art. 581: “Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: XVI - que
ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;”
A decisão que indefere a produção antecipada de provas com base no art. 366 deve ser
encarada, para fins de recurso, como sendo uma decisão que “ordena a suspensão do
processo” e, além disso, determina se haverá ou não a produção das provas. Logo, enquadrase no inciso XVI do art. 581 do CPP.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.630.121-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/11/2018
(Info 640).
Se o acusado é citado por edital, mesmo assim o processo continua normalmente?
O art. 366 do CPP estabelece que:
- se o acusado for citado por edital e
- não comparecer ao processo nem constituir advogado
- o processo e o curso da prescrição ficarão suspensos.
Se o réu comparecer ao processo ou constituir advogado, o processo e o prazo prescricional voltam a
correr normalmente.
O objetivo do art. 366 é garantir que o acusado que não foi pessoalmente citado não seja julgado à revelia.
Produção antecipada de provas urgentes e prisão preventiva
O art. 366 do CPP afirma que se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o
juiz poderá determinar:
• a produção antecipada de provas consideradas urgentes e
• decretar a prisão preventiva do acusado se estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP (o
simples fato do acusado não ter sido encontrado não é motivo suficiente para decretar sua prisão
preventiva).
Produção antecipada das provas consideradas urgentes:
No caso do art. 366 do CPP, o juiz poderá determinar a produção antecipada de provas consideradas
urgentes.
Para que o magistrado realize a colheita antecipada das provas, exige-se que seja demonstrada a real
necessidade da medida.
Assim, toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do CPP está adstrita à sua
necessidade concreta, devidamente fundamentada.
Nesse sentido, existe, inclusive, entendimento sumulado do STJ:
Súmula 455-STJ: A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do
CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.
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A oitiva de testemunhas pode ser considerada prova urgente para os fins do art. 366 do CPP?
Sim, desde que as circunstâncias do caso revelem a possibilidade concreta de perecimento.
Ex: a testemunha possui idade avançada e se encontra enferma, com possibilidade concreta de morte.
Feitos os devidos esclarecimentos, imagine a seguinte situação hipotética:
João foi denunciado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).
Como estava foragido, foi citado por edital, com a consequente suspensão do processo (art. 366 do CPP).
O Ministério Público pediu a realização de audiência para a produção antecipada de prova (oitiva das
testemunhas) afirmando que o decurso do tempo faria com que as pessoas que presenciaram o acidente
esquecessem os fatos, de forma que o ideal seria ouvi-las imediatamente.
O juiz indeferiu o pedido afirmando que o mero decurso do tempo não é fundamento suficiente para a
antecipação da prova.
O Promotor de Justiça não concordou com a decisão do magistrado e interpôs recurso em sentido estrito.
Ocorre que o Tribunal de Justiça não conheceu do recurso interposto por entender que a presente
situação não está abrangida pelo rol do art. 581 do CPP, que é taxativo e não admitiria interpretação
extensiva.
Veja o que diz o art. 581 do CPP:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;
IV - que pronunciar o réu;
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de
prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
VI - (Revogado pela Lei nº 11.689/2008)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da
punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.
Agiu corretamente o Tribunal de Justiça?
NÃO.
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É cabível recurso em sentido estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova,
nas hipóteses do art. 366 do CPP.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.630.121-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/11/2018 (Info 640).
Realmente, se você observar as hipóteses elencadas no art. 581 do CPP, verá que não existe a previsão de
recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de produção antecipada de provas.
O rol do art. 581 do CPP é exaustivo ou exemplificativo?
Exaustivo. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito trazidas no art. 581 do CPP são
EXAUSTIVAS (taxativas). No entanto, apesar disso, é admitida a interpretação extensiva dessas hipóteses
legais de cabimento.
“O artigo 581 do Código de Processo Penal regula as hipóteses de cabimento do recurso em sentido
estrito. Em geral, esse recurso serve para impugnar decisões interlocutórias, no entanto, ele não se iguala
ao agravo previsto no Código de Processo Civil, pois sua hipótese de incidência é taxativa. Ademais, em
alguns casos, esse recurso também é cabível contra sentenças e decisões administrativas. Em essência, é
um recurso que se dirige a impugnar decisões de juiz singular.
Embora seja um rol taxativo, em razão das mudanças da legislação processual penal, não é aceitável a
estagnação das hipóteses de cabimento. Ademais, em razão da paridade de armas, não se pode permitir
um desequilíbrio entre as partes, de tal forma que a acusação fique privada de um instrumento de
impugnação das decisões proferidas por juiz de primeiro grau, considerando que a defesa sempre poderá
impetrar ordem de habeas corpus.
De fato, não se admite a ampliação das hipóteses para abranger situação que evidentemente o legislador
quis excluir. No entanto, diante de uma omissão involuntária do legislador, a hipótese pode ser suprida
por meio de interpretação extensiva.” (Voto da Min. Maria Thereza de Assis Moura no REsp 1550458/SP,
Sexta Turma, julgado em 05/04/2016).
Exemplos:
• o inciso I prevê que é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que “não receber a denúncia
ou a queixa”. Por meio de interpretação extensiva, a jurisprudência admite também o RESE contra a
decisão que não recebe o aditamento da denúncia ou da queixa.
• não existe previsão de recurso em sentido estrito contra a decisão que concede, nega ou revoga a
suspensão condicional do processo (“sursis processual”). Apesar disso, o STJ admite a interposição de RESE
nesses casos com base em uma interpretação extensiva do inciso XI (que conceder, negar ou revogar a
suspensão condicional da pena).
A decisão que indefere a produção antecipada de prova nas hipóteses do art. 366 do CPP admite RESE
com base em qual inciso do art. 581?
Com base no inciso XVI:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
(...)
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
A decisão judicial que aplica a regra do art. 366 do CPP é, em sua essência, uma decisão que determina a
suspensão do processo e a oitiva antecipada é uma das providências de natureza cautelar decorrentes
dessa decisão. Em outras palavras, a produção antecipada é uma providência cautelar decorrente da
decisão do juiz que determinou a suspensão do processo. Reveja a redação do art. 366:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
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antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A decisão que defere ou indefere a produção antecipada de provas com base no art. 366 deve ser encarada,
para fins de recurso, como sendo uma decisão que “ordena a suspensão do processo” e, além disso,
determina se haverá ou não a produção das provas. Logo, enquadra-se no inciso XVI do art. 581 do CPP.

DIREITO TRIBUTÁRIO
ICMS
O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo
que deixou de ser pago pela empresa vendedora
O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser
oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante
indevida emissão de nota fiscal.
STJ. 1ª Turma. AREsp 1.198.146-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/12/2018 (Info 640).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “BCT Ltda” vendeu mercadorias para as Lojas Americanas S/A.
Ao vender as mercadorias, a BCT deveria pagar ICMS.
A BCT declarou que se enquadrava no Simples Nacional.
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime unificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável
às microempresas e empresas de pequeno porte, estando previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
A empresa que aderir ao Simples desfruta da vantagem de recolher quase todos os tributos (federais,
estaduais e municipais) mediante um único pagamento, calculado sobre um percentual de sua receita
bruta.
O objetivo do Simples é fazer com que as microempresas e empresas de pequeno porte tenham um regime
jurídico simplificado e favorecido, com menos burocracia e menor carga tributária.
Nem todas as microempresas e empresas de pequeno porte poderão recolher seus tributos na forma do
Simples. A inclusão do contribuinte na sistemática do Simples Nacional exige o preenchimento de
determinadas condições previstas no art. 17 da LC 123/2006.
Voltando ao exemplo:
Como era supostamente aderente ao Simples, ao vender as mercadorias, a BCT emitiu uma nota fiscal na
qual não há o destaque do ICMS, ou seja, não há um pagamento específico de ICMS.
A empresa aderente ao Simples Nacional faz um recolhimento (pagamento) mensal, por meio de um único
documento de arrecadação que engloba uma série de impostos e contribuições, dentre eles o ICMS (art.
13 da LC 123/2006).
Assim, a BCT simulou que se enquadrava no Simples e deixou de recolher o ICMS, emitindo notas fiscais
sem destaque do imposto, já que o tributo supostamente estaria abrangido no documento único de
arrecadação daquele regime tributário.
Ocorre que, na realidade, a BCT não se enquadrava no Simples.
Houve, portanto, um prejuízo à arrecadação de ICMS.
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Descoberta da fraude
Após a verificação da fraude, o Fisco estadual passou a cobrar o ICMS no valor que seria realmente devido.
Até aí, tudo bem. O ponto polêmico foi que o Fisco cobrou esse valor do ICMS não apenas da BCT, mas
também das Lojas Americanas, alegando que ela seria solidariamente responsável pelo pagamento, sob o
argumento de que seria integrante da cadeia marcada pela substituição tributária e pelo regime da não
cumulatividade.
Para o Fisco, tanto a empresa vendedora como as Lojas Americanas teriam interesse comum na situação
que deu origem à obrigação principal, independentemente da cadeia ser marcada ou não pela substituição
tributária. Assim, seria aplicado o art. 124, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
A tese do Fisco foi acolhida pelo STJ? A empresa adquirente tem responsabilidade pelo pagamento do
ICMS neste caso?
NÃO.
O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente
recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal.
STJ. 1ª Turma. AREsp 1.198.146-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/12/2018 (Info 640).
Não se tratava de substituição tributária
Vale ressaltar que o ICMS exigido pelo Fisco é oriundo de operação de compra e venda realizada pelo
regime normal de tributação, em que figuram como vendedora a empresa BCT e como compradora a
empresa Lojas Americanas.
Logo, não se trata de substituição tributária, até porque o débito cobrado não se refere à parte que seria
devida pelas Lojas Americanas na condição de empresa substituída, mas ao imposto que não foi recolhido
pela BCT na condição de vendedora contribuinte.
Sendo o caso, portanto, de regime normal de tributação, tem-se que a vendedora (BCT) é a responsável
tributária, na qualidade de contribuinte pelo ICMS que incide por conta desta venda.
Assim, diversamente do que foi defendido pelo Fisco, não se aplica o art. 124, I, do CTN porque era um
pagamento que apenas a vendedora estava legalmente obrigada a fazer.
Não se aplica o art. 124, I, do CTN (solidariedade tributária)
Quando o art. 124, I, fala em “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, ele está se referindo às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação
à situação jurídica que dá ensejo ao pagamento (no caso, a venda da mercadoria). Seria o caso, por
exemplo, de os vendedores serem duas pessoas jurídicas.
Não se enquadra no “interesse comum” de que trata o art. 124, I, o vendedor e o comprador. Ao contrário,
o vendedor e o comprador possuem vontades opostas, um tem o interesse de alienar e o outro de adquirir
a coisa. Nesse sentido, confira o seguinte julgado do STJ:
(...) 1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária composta de duas ou mais
pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas está obrigada pelo pagamento integral da
dívida. Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano,
haveria uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a
situação de fato - a co-propriedade - é-lhes comum.
(...)
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém,
de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
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objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo polo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o
que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS,
sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; (...)
STJ. 1ª Turma. REsp 884.845/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/02/2009.
É esse também o ensinamento da doutrina:
“Interesse comum só têm as pessoas que estão no mesmo polo na situação que constitui o fato
jurídico tributário. Assim, por exemplo, os condôminos têm ‘interesse comum’ na propriedade; se
esta dá azo ao surgimento da obrigação de recolher o IPTU, são solidariamente responsáveis pelo
pagamento do imposto todos os condôminos. Note-se que o débito é um só, mas todos os
condôminos se revestem da condição de sujeitos passivos solidários.
Não constituem ‘interesse comum’, por outro lado, as posições antagônicas em um contrato,
mesmo quando em virtude deste surja um fato jurídico tributário.
Assim, comprador e vendedor não têm ‘interesse comum’ na compra e venda: se o vendedor é
contribuinte do ICMS devido na saída da mercadoria objeto da compra e venda, o comprador não
será solidário com tal obrigação.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 6ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 573).
Adotar a linha de raciocínio do Fisco seria permitir que ele, a pretexto de existir o citado “interesse
comum”, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na
cadeia comercial pelo contribuinte de direito.

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de
transporte aéreo. ( )
2) O STJ não possui competência constitucional para ampliar os modais de transporte interestadual
submetidos ao regime da gratuidade, prevista na Lei nº 8.899/94 e nos atos normativos secundários que
a regulamentam. ( )
3) (Juiz TJDF 2014 CESPE) Lei federal que imponha passe livre para deficientes físicos comprovadamente
carentes a empresas prestadoras de serviço de transporte interestadual fere o princípio da livre iniciativa.
( )
4) Concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de
estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários. ( )
5) O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD pode definir critérios diferenciados para
distribuição de valores de direitos autorais de acordo com os diversos tipos de exibição de músicas
inseridos no contexto de obras audiovisuais, como nas chamadas músicas de fundo (background). ( )
6) A seguradora não pode recusar a contratação de seguro a quem se disponha a pronto pagamento se a
justificativa se basear unicamente na restrição financeira do consumidor junto a órgãos de proteção ao
crédito. ( )
7) É abusiva a exclusão do seguro de acidentes pessoais em contrato de adesão para as hipóteses de: I)
gravidez, parto ou aborto e suas consequências; II) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer
espécie; e III) todas as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames,
tratamentos clínicos ou cirúrgicos. ( )
8) Não é devida a comissão de corretagem se o resultado útil da intermediação imobiliária for um negócio
de natureza diversa da inicialmente contratada. ( )
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9) (MP/MS 2018) A aplicação dos institutos da supressio e da surrectio constituem figuras concomitantes,
podendo ser comparadas como verso e reverso da mesma moeda. ( )
10) (Juiz Federal TRF2 2013) A supressio configura-se quando há a supressão, por renúncia tácita, de um
direito, em virtude do seu não exercício. A surrectio, por sua vez, ocorre nos casos em que o decurso do
tempo implica o surgimento de uma posição jurídica pela regra da boa-fé. ( )
11) Em ação de execução hipotecária, o credor hipotecário pode requerer a adjudicação do imóvel
penhorado pelo valor constante do laudo de avaliação, independentemente da realização de hasta
pública. ( )
12) É inadmissível o uso da técnica executiva de desconto em folha de dívida de natureza alimentar se já
houver anterior penhora de bens do devedor. ( )
13) O rol de legitimados para propor a ação de levantamento de curatela, previsto no art. 756, § 1º do
CPC/2015, é taxativo. ( )
14) A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire
abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de
exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação
de serviços ou a entrega das mercadorias. ( )
15) (PGE/AP 2018 FCC) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de
quinze dias, retratar-se; não havendo a retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.
( )
16) (MP/PR 2017) Indeferida a petição inicial ou julgado liminarmente improcedente o pedido, pode o juiz
se retratar se interposta apelação contra a sentença. ( )
17) Em caso de indeferimento da petição inicial seguida de interposição de apelação e a integração do
executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões,
uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, é cabível o arbitramento de honorários em prol
do advogado do vencedor (art. 85, § 2º, do CPC). ( )
18) É possível aplicar a analogia entre o instituto da interceptação telefônica e o espelhamento, por meio do
WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp. ( )
19) É cabível recurso em sentido estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova,
nas hipóteses do art. 366 do CPP. ( )
20) O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente
recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal. ( )
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