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DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITOS DOS IDOSOS
Idosos que gozam de gratuidade no transporte coletivo, além de não pagarem a passagem,
também são isentos das tarifas de pedágio e de utilização dos terminais
Importante!!!
A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2
(dois) salários-mínimos, prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das
passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que
se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.543.465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018
(Info 641).
Transporte gratuito para idosos
O “transporte” é classificado como direito social, estando garantido pelo caput do art. 6º da CF/88:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
No caso específico dos idosos maiores de 65 anos, a CF/88 garantiu a eles a gratuidade do transporte
coletivo urbano:
Art. 230 (...)
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.
Nota-se, portanto, que o constituinte teve especial atenção ao transporte dos idosos, revelando-se tratar,
além de um direito, de uma verdadeira garantia, pois tem por objetivo, além de facilitar o dever de amparo
ao idoso, assegurar sua participação na comunidade, seu bem-estar e sua dignidade, conforme o disposto
nos arts. 229 e 230 da CF/88.
Regulamentação pelo Estatuto do Idoso
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) regulamentou esse direito nos arts. 39 e 40.
O art. 39 prevê a gratuidade no caso de transportes coletivos urbanos e semiurbanos.
Neste caso, a gratuidade é total e sem um número máximo de assentos, ou seja, todo e qualquer idoso
maior de 65 anos terá direito à gratuidade desde que comprove a sua idade. Veja:
Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares.
§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que
faça prova de sua idade.
§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por
cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.
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§ 3º No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco)
anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade
nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.
Vale ressaltar que o STF julgou improcedente ADI proposta contra este art. 39, declarando que ele é
constitucional:
O art. 39 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da
Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não
há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o
quanto constitucionalmente disposto.
STF. Plenário. ADI 3768, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/09/2007.
O art. 40, por sua vez, dispõe sobre a gratuidade para os idosos no transporte coletivo interestadual. Ex:
um ônibus que vai de SP ao RJ.
Neste caso, as empresas são obrigadas a fornecer apenas 2 vagas gratuitas e apenas para os idosos que
comprovem ter baixa renda. Se houver mais interessados, somente os 2 primeiros terão gratuidade e os
demais gozarão apenas de desconto. Confira:
Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação
específica:
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2
(dois) salários-mínimos;
II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos
que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o
exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
João, idoso, precisava ir de São Paulo até o Rio de Janeiro.
Vale ressaltar que a sua única fonte de renda é a aposentadoria que recebe no valor de 1 salário-mínimo.
João foi informado de que teria direito à passagem grátis.
Ele foi, então, até a empresa de transporte coletivo levando sua carteira de identidade e um cadastro feito
na Secretaria Estadual de Assistência Social comprovando que ele tem renda inferior a 2 salários-mínimos.
Pediu, então, para ter direito à gratuidade.
A funcionária da empresa explicou que ele teria direito à passagem gratuita, mas teria que pagar:
• a tarifa de pedágio; e
• a tarifa de utilização dos terminais rodoviários.
A atendente afirmou que as empresas são autorizadas a cobrar essas tarifas por força do art. 8º, parágrafo
único do Decreto nº 5.934/2006 e do art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 1.692/2006 da ANTT:
Parágrafo único. Não estão incluídas no benefício as tarifas de pedágio e de utilização de terminais.
João não se conformou com as explicações e procurou o Ministério Público Federal.
O Procurador da República ajuizou ação civil pública contra a União e a ANTT pedindo para declarar a
nulidade do parágrafo único do art. 8º do Decreto 5.934/2006, bem como do parágrafo único do art. 6º
da Resolução 1.692 da ANTT, de forma a garantir que os idosos maiores de 65 anos não pagassem nenhum
tipo de valor (nem passagem nem tarifa) já que é isso que determina o art. 40, I, da Lei nº 10.471/2003.
O pedido do MPF foi acolhido pelo STJ?
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SIM.
A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois)
salários-mínimos, prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das passagens,
abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas
de pedágio e de utilização dos terminais.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.543.465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018 (Info 641).
O art. 40, I, da Lei nº 10.741/2003 assegura a reserva de 2 vagas gratuitas, por veículo, para idosos com
renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos.
O Decreto Presidencial e a Resolução da ANTT, por sua vez, estabelecem que essa gratuidade não será
completa, exigindo o pagamento de tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.
Desse modo, tais atos (Decreto e Resolução), que deveriam apenas regulamentar o disposto do art. 40 do
Estatuto do Idoso, acabaram exorbitando (ultrapassando) o poder regulamentar, ao criar ressalva não
prevista na lei.
Não se pode interpretar que o inciso I do art. 40 garante a gratuidade apenas da passagem. A reserva de
2 vagas gratuitas, por veículo, para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos não pode se
limitar ao valor das passagens, devendo abranger também eventuais custos relacionados diretamente
com o transporte, onde se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.
Deve-se garantir ao idoso com reduzido poder aquisitivo (com renda igual ou inferior a 2 saláriosmínimos), a dispensa do pagamento de qualquer valor que importe em obstáculo ao transporte
interestadual, de forma a conferir a completa efetividade à norma.
Note-se, ainda, em relação ao pedágio, que o custo para a operacionalização das empresas de transportes
é estável. Independentemente de o veículo transportar 5 ou 30 passageiros, um ou dois idosos com a
garantia da gratuidade, o valor devido ao pedágio será o mesmo. Sendo assim, a questão atinente ao
equilíbrio econômico-financeiro deverá ser resolvida pelas transportadoras com o poder concedente, com
a observância do disposto na legislação específica.

DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS
A Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica somente podia ser paga
após a regulamentação da Lei nº 12.855/2013 pelo Poder Executivo
A Lei nº 12.855/2013, que instituiu a Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, é
norma de eficácia condicionada à prévia regulamentação, para definição das localidades
consideradas estratégicas, para fins de pagamento da referida vantagem.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.617.086-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 28/11/2018 (recurso
repetitivo) (Info 641).
Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica
A Lei nº 12.855/2013 determinou que deveria ser paga uma verba indenizatória para os servidores
públicos federais ocupantes de determinados cargos e que estivessem exercendo suas funções em
“localidades estratégicas”, isto é, em cidades que sejam importantes para a prevenção, controle,
fiscalização e repressão de “delitos transfronteiriços”. Veja a redação do art. 1º:
Art. 1º É instituída indenização a ser concedida ao servidor público federal regido pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em exercício de atividade nas delegacias e postos do Departamento
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de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção,
controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços.
Essa verba ficou conhecida como “Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica”.
Servidores contemplados pela verba
A indenização prevista na Lei nº 12.855/2013 deve ser concedida aos servidores ocupante das seguintes
carreiras:
I - Polícia Federal (Lei nº 9.266/96 e Lei nº 10.682/2003);
II - Polícia Rodoviária Federal (Lei nº 11.095/2005);
III - Auditor da Receita Federal (Lei nº 10.593/2002);
IV - Ministério da Fazenda (Lei nº 11.907/2009);
V - Fiscal Federal Agropecuário (Lei nº 10.883/2004).
VI - Auditor-Fiscal do Trabalho (Lei nº 10.593/2002).
O que são “localidades estratégicas”? Onde o servidor precisa estar lotado para receber essa
indenização?
O § 2º do art. 1º da Lei nº 12.855/2013 estabeleceu que:
Art. 2º (...)
§ 2º As localidades estratégicas de que trata o caput serão definidas em ato do Poder Executivo,
por Município, considerados os seguintes critérios:
I - Municípios localizados em região de fronteira;
II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - dificuldade de fixação de efetivo.
Desse modo, a Lei afirmou que um regulamento do Poder Executivo iria definir quais são essas localidades.
Qual foi, no entanto, o problema?
A União não regulamentou* a Lei nº 12.855/2013 e, por conta disso, não pagou essa verba indenizatória.
Diante disso, os servidores integrantes das categorias acima listadas começaram a ingressar com ações
pedindo o pagamento da indenização mesmo sem a regulamentação por parte do Executivo. Nas ações,
os servidores pediram que fosse determinado o pagamento retroativo desde a publicação da lei. Isso
porque, na visão dos servidores, a Lei nº 12.855/2013 seria autoaplicável, ou seja, não dependeria de
regulamentação para que fosse efetuado o pagamento da aludida vantagem. Para os servidores, a
indenização deveria ser paga àqueles que estivessem exercendo suas funções na faixa de fronteira,
prevista no art. 20, § 2º, da CF/88, e que se caracteriza geograficamente por ser uma faixa de 150 km de
largura ao longo de 15.719 km da fronteira brasileira (Lei nº 6.634/79, regulamentada pelo Decreto
85.064, de 26 de agosto de 1980).
A União contestou todas essas ações afirmando que, sem a regulamentação legal, não seria possível o
pagamento. Em outras palavras, a Lei não seria autoaplicável. Necessitaria de regulamentação para definir
o que é “localidade estratégica”, não sendo possível utilizar, por analogia, o conceito de faixa de fronteira.
* Em 2017, o Presidente da República editou os decretos 9.224, 9.225, 9.226, 9.227 e 9.228, todos de 6 de
dezembro de 2017 regulamentando a Lei. Alguns dias depois, o Ministério do Planejamento editou as
portarias nº 455, 456, 457, 458 e 459 prevendo o rol dos Municípios que são considerados “localidades
estratégicas”.
Persiste, contudo, o interesse processual em discutir o tema quanto às parcelas retroativas.
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A questão chegou até o STJ. Qual tese prevaleceu: a dos servidores ou a da União? Era possível o
pagamento da indenização da Lei nº 12.855/2013 mesmo antes da regulamentação?
NÃO. O argumento que prevaleceu foi a da União.
O STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
A Lei nº 12.855/2013, que instituiu a Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, é norma de
eficácia condicionada à prévia regulamentação, para definição das localidades consideradas
estratégicas, para fins de pagamento da referida vantagem.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.617.086-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 28/11/2018 (recurso
repetitivo) (Info 641).
Lei determinou que o regulamento fixasse este conceito levando em consideração dois critérios
Da leitura do art. 1º da Lei nº 12.855/2013 observa-se que, de forma clara, instituiu ela uma indenização
a ser paga a servidores públicos da União, pertencentes às Carreiras e aos Planos Especiais de Cargos nela
indicados, cujas atribuições estejam relacionadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão aos
delitos transfronteiriços, e desde que esses servidores se encontrem em exercício em localidades
estratégicas, a serem definidas em ato do Poder Executivo, por Município, devendo ser considerados, para
tanto, os seguintes critérios:
a) a localização dos Municípios em região de fronteira e
b) a dificuldade de fixação de efetivo (art. 1º, § 2º, I e IV, da Lei nº 12.855/2013).
Assim, apesar de a Lei nº 12.855/2013 ter vinculado o direito indenizatório aos servidores nela
mencionados, que estivessem em exercício em localidade estratégica vinculada à prevenção, controle,
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços, deixou para a norma regulamentadora posterior, do
Poder Executivo, a definição de tais localidades estratégicas, devendo ser levados em conta, para tal, dois
critérios cumulativos, ou seja, a localização dos Municípios em região de fronteira, bem como a dificuldade
de fixação de pessoal nessas localidades.
Interpretação histórica e teleológica dos vetos ao projeto aprovado
Vale ressaltar que, na época da publicação da Lei, houve veto presidencial aos incisos II e III do § 2º do art.
1º. Esses dispositivos vetados previam, como critério para a definição de “localidade estratégica”, também
a “existência de postos de fronteira, ou de portos e aeroportos de ou para outros países” (inciso II) e a
“existência de unidades a partir das quais seja exercido comando operacional sobre os postos de fronteira”
(inciso III).
Além disso, foi vetado o art. 5º, que determinava que a Lei entraria em vigor na data de sua publicação,
“produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013”.
Ao se examinar as razões dos vetos presidenciais chega-se à conclusão de que a teleologia da norma era
a de privilegiar conjuntamente, na definição de “localidade estratégica”, os critérios de localização do
Município em região de fronteira e de dificuldade de fixação de pessoal, além da necessidade de
regulamentação da matéria por ato do Poder Executivo, que definisse as localidades estratégicas nas quais
seria devida a indenização.
Norma de eficácia limitada
Desse modo, conclui-se que a Lei nº 12.855/2013 contém norma de eficácia limitada, dependendo, por
conseguinte, de regulamentação. Na lição de Hely Lopes Meirelles, normas de eficácia limitada são “as leis
que trazem a recomendação de serem regulamentadas, não são exequíveis antes da expedição do decreto
regulamentar, porque esse ato é conditio juris da atuação normativa da lei. Em tal caso, o regulamento
opera como condição suspensiva da execução da norma legal, deixando os seus efeitos pendentes até a
expedição do ato do Executivo” (Direito Administrativo Brasileiro. 14ª ed., São Paulo: RT, 1989, p. 108).
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Poder Judiciário não tem função legislativa
Assim, a indenização prevista na Lei nº 12.855/2013 sempre dependeu de regulamentação pelo Poder
Executivo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, fixar o rol de
servidores que farão jus a ela.

DIREITO DO CONSUMIDOR
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO
É cabível indenização por danos morais em caso de demora excessiva
para atendimento na fila do banco?
Importante!!!
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de
banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização.
Em outras palavras, o simples fato de a pessoa ter esperado por atendimento bancário por
tempo superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por danos morais.
Ex: a lei estipulava o máximo de 15 minutos e o consumidor foi atendido em 25 minutos.
No entanto, se a espera por atendimento na fila de banco for excessiva ou associada a outros
constrangimentos, pode ser reconhecida como provocadora de sofrimento moral e ensejar
condenação por dano moral.
STJ. 3ª Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017.
STJ. 4ª Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019.
O descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada prestação do
serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral
de natureza coletiva.
A violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor
tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal pertinente, afronta valores
essenciais da sociedade, sendo conduta grave e intolerável, de forma que se mostra suficiente
para a configuração do dano moral coletivo.
A instituição financeira optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos
em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando
violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos
produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo.
A condenação em danos morais coletivos cumprirá sua função de sancionar o ofensor, inibir
referida prática ilícita e, ainda, de oferecer reparação indireta à sociedade, por meio da
repartição social dos lucros obtidos com a prática ilegal com a destinação do valor da
compensação ao fundo do art. 13 da Lei nº 7.347/85.
STJ. 2ª Turma. REsp 1402475/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2017.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019 (Info 641).
“Lei das filas”
Alguns Municípios brasileiros possuem leis disciplinando um tempo máximo de espera (normalmente, 15
minutos) para que o consumidor seja atendido em bancos, loterias, concessionárias de água, de energia
elétrica, supermercados etc. Isso ficou popularmente conhecido como “Lei das Filas”.

Informativo 641-STJ (01/03/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 7

Informativo
comentado
Exemplo
Um exemplo é a Lei nº 167/2005, do Município de Manaus (AM). Veja o que ela diz:
Art. 1º Ficam obrigadas as concessionárias de serviços públicos de água, luz e telefone, as agências
bancárias, as loterias, os estabelecimentos de crédito, prestadores de serviços de saúde e os
supermercados e lojas de departamentos do Município de Manaus, a disponibilizar funcionários
suficientes no setor de atendimento ao público, para que o serviço seja feito em prazo hábil,
respeitados a dignidade e o tempo do usuário.
(...)
Art. 2º Para os efeitos desta lei, entende-se como tempo hábil para o atendimento o prazo de até:
I - 15 (quinze) minutos em dias normais;
II - 20 (vinte) minutos às vésperas e após os feriados prolongados, exceto aos supermercados que
serão de 25 (vinte e cinco) minutos;
III - 25 (vinte e cinco) minutos nos dias de pagamento de funcionários públicos municipais,
estaduais e federais, não podendo ultrapassar esse prazo em hipótese alguma, exceto aos
supermercados que terão 30 (trinta) minutos.
(...)
Art. 4º Ficam as empresas dispostas no caput do art. 1º obrigadas a fixar relógio em local visível e
fornecer bilhetes ou senhas, onde constarão impressos o horário de entrada e o fim de
atendimento do cliente.
Art. 5º O descumprimento das disposições contidas nesta Lei acarretará ao infrator a imposição
das seguintes sanções:
I - multa de 340 a 1.270 UFMs;
II - multa de 1.271 a 5.000 UFMs na primeira reincidência;
III - suspensão do alvará de funcionamento pelo prazo de quinze dias na segunda reincidência;
IV - cassação do alvará de funcionamento na terceira reincidência.
CONSTITUCIONALIDADE
Essas leis municipais são constitucionais?
SIM. Trata-se de assunto de interesse local, sendo, portanto, de competência dos Municípios segundo o
art. 30, I, da CF/88.
Esse é o entendimento do STF:
É pacífica a jurisprudência desta Corte de que os Municípios detêm competência para legislar sobre o
tempo máximo de espera por atendimento nas agências bancárias, uma vez que essa questão é de
interesse local e diz respeito às normas de proteção das relações de consumo, não se confundindo com a
atividade-fim das instituições bancárias.
STF. 1ª Turma. AI 495187 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/08/2011.
LEI DAS FILAS E DANOS MORAIS INDIVIDUAIS
O simples fato de uma pessoa ter esperado mais tempo do que é fixado pela “Lei da Fila” é causa
suficiente para, obrigatoriamente, gerar indenização por danos morais?
NÃO.
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar o direito à indenização.
Em outras palavras, o simples fato de a pessoa ter esperado por atendimento bancário por tempo
superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por danos morais. Ex: a lei
estipulava o máximo de 15 minutos e o consumidor foi atendido em 25 minutos.
No entanto, se a espera por atendimento na fila de banco for excessiva ou associada a outros
constrangimentos, pode ser reconhecida como provocadora de sofrimento moral e ensejar condenação
por dano moral.
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STJ. 3ª Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017.
STJ. 4ª Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019.
Ex1: em um caso concreto, o STJ reconheceu que houve dano moral indenizável porque restou provado
que a consumidora, no dia do fato, estava com a saúde debilitada e ficou esperando, em pé, durante muito
mais tempo do que a lei estabelecia, sem que houvesse um banheiro que ela pudesse utilizar. A
indenização foi fixada em R$ 3 mil (STJ. 3ª Turma. REsp 1218497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em
11/9/2012).
Ex2: em outra situação, o STJ reconheceu que houve dano moral na hipótese em que o consumidor ficou
aguardando 2h07m para ser atendido na agência bancária. O STJ afirmou que tal período de tempo
configura uma espera excessiva, que é causa de danos extrapatrimoniais. A indenização foi fixada em R$
5 mil (STJ. 3ª Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017).
LEI DAS FILAS E DANO MORAL COLETIVO
Imagine a seguinte situação:
A Lei nº 3.441/2007, do Município de Aracaju (SE), prevê que, em dias normais, o cliente não pode esperar
mais do que 15 minutos para ser atendido nas agências bancárias.
Apesar disso, vários clientes reclamam que o Banco “X” não cumpre essa lei e que os consumidores
esperam horas para serem atendidos.
Ademais, as agências desse Banco não possuem assentos destinados a idosos, gestantes e pessoas com
deficiência.
Por fim, outra irregularidade está no fato de que não há banheiros nas agências para utilização pelos
clientes.
Diante desse cenário, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública contra o referido banco pedindo que
a instituição bancária seja condenada a:
• cumprir o tempo máximo de atendimento previsto na lei municipal;
• cumprir as exigências estipuladas pelas normas federais para as agências bancárias (assentos especiais
para pessoas com dificuldade de locomoção, existência de banheiros etc.); e
• pagar indenização por danos morais coletivos causados pelo não cumprimento reiterado das referidas
obrigações.
O pedido formulado pela Defensoria Pública encontra amparo na jurisprudência do STJ?
SIM.
O descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada prestação do serviço
de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza
coletiva.
A violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito
superior aos limites fixados pela legislação municipal pertinente, afronta valores essenciais da
sociedade, sendo conduta grave e intolerável, de forma que se mostra suficiente para a configuração do
dano moral coletivo.
A instituição financeira optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei
municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e
intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente
para a configuração do dano moral coletivo.
A condenação em danos morais coletivos cumprirá sua função de sancionar o ofensor, inibir referida prática
ilícita e, ainda, de oferecer reparação indireta à sociedade, por meio da repartição social dos lucros obtidos
com a prática ilegal com a destinação do valor da compensação ao fundo do art. 13 da Lei nº 7.347/85.
STJ. 2ª Turma. REsp 1402475/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2017.
STJ. 3ª Turma. REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019.
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DANO MORAL COLETIVO
Dano extrapatrimonial era só individual e depois houve uma evolução
No início, os danos extrapatrimoniais relacionavam-se unicamente com a violação de aspectos da
personalidade individual.
Contudo, houve uma evolução do sistema da responsabilidade civil e o dano extrapatrimonial passou a
também ser admitido com relação a direitos pertencentes à sociedade como um todo. Surge, então, a
ideia de dano moral coletivo.
Os danos morais coletivos surgem a partir do momento em que o direito passa a reconhecer que existem
determinados bens que são coletivos. Logo, se há uma violação extrapatrimonial a esses bens, podemos
falar, então, em danos morais coletivos.
Assim, “na medida em que se reconhecem bens coletivos, há também um dano dessa categoria derivado
da lesão desse bem” (LORENZETTI, Ricardo Luís. O Direito e o Desenvolvimento Sustentável - Teoria Geral
do Dano Ambiental Moral, in: Revista de Direito Ambiental. nº 28, São Paulo: RT, p. 139-149).
O que é dano moral coletivo?
“O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito
transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma
a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano
é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.” (Min. Mauro
Campbell Marques).
O dano moral coletivo é o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada
comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e
intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada,
provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva (Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Categoria autônoma
O dano moral coletivo é uma espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física
da coletividade.
Quando se fala em dano moral coletivo a análise não envolve aqueles atributos tradicionais da pessoa
humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).
O dano moral coletivo tutela, portanto, uma espécie autônoma e específica de bem jurídico
extrapatrimonial, não coincidente com aquela amparada pelos danos morais individuais.
Os danos morais coletivos não correspondem ao somatório das lesões extrapatrimoniais singulares
Em outras palavras, dano moral coletivo não significa a soma de uma série de danos morais individuais.
A ocorrência de inúmeros episódios de danos morais individuais não gera, necessariamente, a constatação
de que houve um dano moral coletivo.
Toda vez que são violados direitos dos consumidores haverá dano moral coletivo?
NÃO.
Não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso (dano
moral coletivo). É necessário que esse ato ilícito seja de razoável significância e desborde os limites da
tolerabilidade. Deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e
alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva STJ. 3ª Turma. REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 02/02/2012.
Basta que haja violação à lei ou ao contrato para que se caracterize o dano moral coletivo?
NÃO.
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Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial
que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do
individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.
O dano moral coletivo não pode ser banalizado para evitar o seu desvirtuamento.
STJ. 3ª Turma. REsp 1473846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/02/2017.
Reparação dos danos morais: individuais X coletivos
Danos morais INDIVIDUAIS
Danos morais COLETIVOS
O objetivo da reparação é promover o O propósito visado não é, primordialmente, o
retorno do status quo, ou seja, da situação retorno à situação anterior.
anterior à violação do direito.
Sua finalidade precípua é a de punir o
responsável pela lesão e inibir novas práticas
ofensivas.
Importante binômio: punir e inibir.
A reparação está limitada pela extensão do A reparação tem por objetivo redistribuir o
dano (art. 944 do CC) e pelo princípio da lucro obtido pelo ofensor de forma ilegítima,
compensação integral da lesão, razão pela entregando parte dele à sociedade.
qual a vítima não deve receber quantia Não se trata, portanto, de uma reparação
inferior ou superior aos danos sofridos.
típica.
O valor obtido com a indenização visa a Restitui o dano causado de forma apenas
restituir de forma direta o dano causado à indireta, considerando que o ganho obtido
vítima.
com a prática do ilícito é revertida ao fundo
de reconstituição dos bens coletivos, previsto
no art. 13 da Lei nº 7.347/85.
Trinômio dos danos morais coletivos
• Punir a conduta (sancionamento exemplar ao ofensor);
• Inibir a reiteração da prática ilícita;
• Evitar o enriquecimento ilícito do agente.

TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA E DANO MORAL COLETIVO
Dano moral coletivo gerado pela perda injusta e intolerável do tempo do consumidor
O tempo útil e seu máximo aproveitamento são interesses coletivos.
Desse modo, a proteção contra a perda do tempo útil do consumidor deve ser realizada não apenas sob o
ponto de vista individual, mas também de forma coletiva.
Responsabilidade civil pela perda do tempo
Assim, a doutrina, há alguns anos, vem defendendo a possibilidade de responsabilidade civil pela perda
injusta e intolerável do tempo útil. Nesse sentido, podemos citar:
• Marcos Dessaune (Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo:
RT, 2011).
• Maurílio Casas Maia e Gustavo Borges (Dano temporal: o tempo como valor jurídico. Florianópolis:
Empório do Direito, 2018).
• Pablo Stolze (Responsabilidade civil pela perda do tempo. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 18, n. 3540, 11 mar. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/23925>);
• Vitor Vilela Guglinski (Danos morais pela perda do tempo útil: uma nova modalidade. Jus Navigandi,
Teresina, ano 17, n. 3237, 12 maio 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/21753>.
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A perda do tempo útil do consumidor decorre principalmente do fato de os fornecedores estarem, de
forma voluntária e reiterada, descumprindo as regras legais com o intuito de otimizar o lucro em prejuízo
da qualidade do serviço.
Assim, por exemplo, os bancos contratam poucos funcionários para trabalhar nas agências físicas com o
objetivo de otimizar o lucro. Ocorre que isso gera uma enorme queda na eficiência dos serviços, fazendo
com que o consumidor demore muito tempo para ser atendido.
Essa conduta dos fornecedores de serviço ofende os deveres anexos ao princípio boa-fé.
Teoria do desvio produtivo do consumidor
No voto e na ementa do REsp 1737412/SE, a Min. Nancy Andrighi mencionou a “Teoria do desvio produtivo
do consumidor”. O que vem a ser isso?
Trata-se de uma teoria desenvolvida por Marcos Dessaune, autor do livro Desvio Produtivo do Consumidor
– O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011).
Segundo o autor,
“o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade
necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
Logo, o consumidor deverá ser indenizado por este tempo perdido.
Por que o STJ tem sido mais “rigoroso” para condenar em caso de danos morais individuais do que na
hipótese de danos morais coletivos?
Sob o prisma individual, o STJ adota o entendimento de que “a mera invocação de legislação municipal
que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à
indenização”, sendo, para tanto, necessária a prova de alguma “intercorrência que pudesse abalar a honra
do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação” (AgRg no AREsp 357.188/MG, Quarta
Turma, DJe 09/05/2018).
Já no caso de dano moral coletivo, não é necessária a demonstração efetiva dessa “intercorrência”.
Isso se dá porque, conforme já explicado, a indenização, no caso de danos morais individuais, baseia-se
na previsão do art. 944 do CC, no princípio da reparação integral do dano e na vedação ao enriquecimento
ilícito do consumidor. Assim, exige-se efetivamente a prova de uma situação efetivamente danosa.
No fundo, o que se percebe é uma preocupação do STJ com a proliferação de ações individuais de
reparação nestes casos que poderiam gerar o fenômeno conhecido como “indústria” do dano moral.

BANCOS DE DADOS DE CONSUMIDORES
É lícita a manutenção do banco de dados conhecido como “cadastro de passagem” ou “cadastro
de consultas anteriores”, desde que subordinado às exigências previstas no art. 43 do CDC
O “cadastro de passagem” ou “cadastro de consultas anteriores” é um banco de dados de
consumo no qual os comerciantes registram consultas feitas a respeito do histórico de crédito
de consumidores que com eles tenham realizado tratativas ou solicitado informações gerais
sobre condições de financiamento ou crediário.
É lícita a manutenção do “cadastro de passagem”, ou seja, ele pode existir. No entanto, assim
como ocorre com todo e qualquer banco de dados ou cadastro de consumo, o “cadastro de
passagem” deve cumprir às exigências previstas no art. 43 do CDC.
Assim, somente poderão constar no “cadastro de passagem” informações dos consumidores
se essa inclusão tiver sido previamente comunicada ao respectivo consumidor.
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A inserção de informações dos consumidores no “cadastro de passagem” sem prévia
comunicação é prática ilícita. Vale ressaltar, no entanto, que a prática é que é ilícita, não o
cadastro em si.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.726.270-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 27/11/2018 (Info 641).
Cadastro de passagem (cadastro de consultas anteriores)
“Cadastro de passagem” ou “cadastro de consultas anteriores” é...
- um banco de dados mantido por comerciantes
- no qual eles registram
- informações sobre os consumidores que realizam pesquisas de preços
- ou solicitam informações gerais sobre as condições de financiamento e crediário.
Desse modo, o “cadastro de passagem” armazena informações a respeito das consultas feitas pelos
consumidores aos comerciantes e também registra as negociações que os consumidores tiveram com
comerciantes, mesmo que não tenham resultado em negócios celebrados.
Esse banco de dados é compartilhado entre os comerciantes e serve para subsidiar a decisão de concessão
ou não de crédito.
Em outras palavras, com base nesses dados, os fornecedores analisam o perfil dos consumidores para
permitir ou negar seu acesso a produtos e serviços que oferecem no mercado.
ACP
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (BA) mantém um “cadastro de passagem” dos consumidores,
sendo este acessível por todos os comerciantes associados a fim de que tenham mais subsídios para
decidir se concedem ou não o crédito.
O Ministério Público da Bahia ajuizou ação civil pública contra a CDL-Salvador afirmando que esse cadastro
de passagem seria ilegal.
Segundo o Parquet, os fornecedores somente podem manter bancos de dados dos consumidores se as
informações armazenadas tiverem caráter objetivo, o que não seria o caso do cadastro de passagem, que
reuniria dados com alta carga de subjetividade, não necessariamente vinculados à análise de risco de
crédito ao consumidor.
Dessa feita, os cadastros de passagem violariam o art. 43 do CDC:
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como
sobre as suas respectivas fontes.
§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período
superior a cinco anos.
(...)
Conforme argumentou o MP, a atividade do consumidor de formular consultas e requerer informações
sobre as condições de financiamento é plenamente lícita e irrelevante para a formação do convencimento
do fornecedor acerca de sua idoneidade para contratar operações de crédito, por não guardar qualquer
relação com a inadimplência.
Alegou, por fim, que os dados captados pelos cadastros de passagem são obtidos sem comunicação prévia
ao consumidor, que é privado do direito de exigir a correção de eventual inexatidão, em afronta aos §§ 2º
e 3º do art. 43 do CDC:
Art. 43 (...)
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§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada
por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir
sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração
aos eventuais destinatários das informações incorretas.
Segundo o Parquet, vários comerciantes negaram crédito aos consumidores em virtude de eles
apresentarem “excesso de passagens”, ou seja, por constar do referido cadastro informações, dando
conta de que tais consumidores teriam realizado muitas consultas e negociações em outros
estabelecimentos comerciais.
Dessa forma, o MP pediu para que esse cadastro fosse proibido.
O STJ concordou com o pedido formulado pelo MP? Os chamados “cadastros de passagem” são
necessariamente ilegais e, portanto, devem ser proibidos?
NÃO.
Cadastro negativo x cadastro positivo x cadastro de passagem
Em primeiro lugar, o STJ esclareceu que existem três espécies diferentes de cadastro de consumo:
Cadastro negativo (devedor)
Cadastro positivo
Registra os consumidores que Registra as situações em que a
estão inadimplentes.
pessoa foi adimplente (cumpriu
sua obrigação) a fim de fazer um
histórico positivo de crédito.
Regido pela Lei nº 12.414/2011.
Natureza negativa.

Natureza positiva.

Cadastro de passagem
Registra se outros comerciantes
já fizeram consultas a respeito
do histórico de crédito daquele
consumidor, ou seja, se tal
consumidor já negociou crédito
com outros fornecedores.
Natureza neutra.

Cadastro de passagem deve respeitar as regras do art. 43
O cadastro de passagem, como todo e qualquer banco de dados ou cadastro de consumo, deve observar
as exigências previstas no art. 43 do CDC.
Cadastro de passagem não viola o § 1º do art. 43
O § 1º do art. 43 exige que as informações armazenadas dos consumidores sejam objetivas.
No cadastro de passagem são registradas as seguintes informações sobre o consumidor: CPF/CNPJ do
consultado, datas de realização das consultas e indicação dos nomes dos respectivos fornecedores por
elas responsáveis. Tais informações são objetivas, claras, presumidamente verdadeiras e apresentadas em
linguagem de fácil compreensão, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma ofensa ao mencionado § 1º
do art. 43 do CDC.
Cadastro de passagem deve cumprir a determinação do § 2º do art. 43.
O § 2º do art. 43 afirma que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá
ser previamente comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
O STJ afirmou que essa providência deverá ser assegurada pelos comerciantes em favor dos consumidores.
Desse modo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador somente pode manter informações dos
consumidores no seu banco de dados se essa inclusão tiver sido previamente comunicada ao respectivo
consumidor.
Essa providência tem por objetivo permitir que o consumidor prejudicado por eventual informação
inexata possa exigir sua imediata correção, nos termos do § 3º do art. 43 do CDC.
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Em suma:
O “cadastro de passagem” ou “cadastro de consultas anteriores” é um banco de dados de consumo no
qual os comerciantes registram consultas feitas a respeito do histórico de crédito de consumidores que
com eles tenham realizado tratativas ou solicitado informações gerais sobre condições de
financiamento ou crediário.
É lícita a manutenção do “cadastro de passagem”, ou seja, ele pode existir. No entanto, assim como
ocorre com todo e qualquer banco de dados ou cadastro de consumo, o “cadastro de passagem” deve
cumprir às exigências previstas no art. 43 do CDC.
Assim, somente poderão constar no “cadastro de passagem” informações dos consumidores se essa
inclusão tiver sido previamente comunicada ao respectivo consumidor.
A inserção de informações dos consumidores no “cadastro de passagem” sem prévia comunicação é
prática ilícita. Vale ressaltar, no entanto, que a prática é que é ilícita, não o cadastro em si.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.726.270-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 27/11/2018 (Info 641).

DIREITO EMPRESARIAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Para analisar se houve imitação de trade dress, é indispensável a prova pericial
A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjuntoimagem (trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia
técnica.
É necessária a produção de prova técnica para se concluir que houve concorrência desleal
decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (trade dress) de produto da empresa
concorrente.
Assim, o indeferimento da perícia que havia sido oportunamente requerida para tal fim
caracteriza cerceamento de defesa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/09/2017 (Info 612).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.778.910-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 06/12/2018 (Info 641).
Imagine a seguinte situação adaptada:
“Leto” e “Fonte” são duas marcas concorrentes, que fabricam algodão.
A empresa titular da marca “Leto” ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização contra
a empresa titular da marca “Fonte”.
Na ação, a “Leto” afirmou que é líder do mercado e que a ré (empresa nova) passou a utilizar embalagem
copiando as cores e o design da autora. Em outras palavras, a “Leto” afirmou que a “Fonte” está imitando
sua embalagem com o objetivo de confundir o público consumidor.
Proteção ao conjunto-imagem (trade dress)
Trade dress ou conjunto-imagem consiste no conjunto de elementos distintivos que caracterizam um
produto, um serviço ou um estabelecimento comercial fazendo com que o mercado consumidor os
identifique.
Nas palavras do Min. Marco Aurélio Bellizze:
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“O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma
peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no
mercado consumidor.”
Ao contrário de outros países, no Brasil ainda não existe uma legislação que proteja, de forma específica,
as violações ao trade dress. Apesar disso, a jurisprudência tem protegido os titulares das marcas copiadas.
Nesse sentido:
(...) A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao
trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo
porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de
direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...)
STJ. 3ª Turma. REsp 1677787/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017.
Trade dress é diferente de marca e desenho industrial
O conjunto-imagem distingue-se dos institutos denominados “marca” e “desenho industrial”.
Tanto a marca, como o desenho industrial e o conjunto-imagem têm, em comum, a finalidade de designar
um produto, mercadoria ou serviço, diferenciando-o dos concorrentes.
Apesar da finalidade ser semelhante, eles possuem características diferentes.
Marca
É um sinal que designa a origem do produto, mercadoria ou serviço.
A marca cria um vínculo duradouro entre o bem e a pessoa que o colocou em circulação
As marcas, para serem registradas, devem atender à distintividade ou novidade relativa, ou seja, dentro
do mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio
comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular. Esta fruição exclusiva, que será
assegurada por meio do registro, pode se estender indefinidamente no tempo, desde que promovidas as
tempestivas prorrogações. Isso porque o direito de exclusividade da marca tem por escopo assegurar ao
consumidor a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em circulação.
Desenho industrial
Protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional)
que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto.
O desenho industrial insere no mercado uma inovação estética em objeto comum ou facilmente
reproduzível em escala industrial.
O desenho industrial, por se caracterizar em uma inovação estética facilmente reproduzível em escala
industrial, a partir de sua publicidade, passa a integrar o estado da técnica. Nota-se, portanto, que o
desenvolvimento de desenhos industriais movimenta-se, ao longo do tempo, numa crescente, podendo
ser posteriormente incorporada pelos produtos de seus concorrentes de forma lícita e regular. Ao seu
desenvolvedor (autor) é assegurado, mediante registro, o direito de exploração exclusiva, porém
temporária (até, no máximo, 25 anos), nos termos do art. 108 da Lei nº 9.279/96.
Trade dress
O denominado trade dress, não disciplinado na legislação nacional atual, tem por finalidade proteger o
conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto,
pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente
distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou
serviços.
Como vimos, apesar de não haver legislação específica, a proteção do trade dress é assegurada com
fundamento no dever geral de garantia de livre mercado, ou seja, no dever estatal de assegurar o
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funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções
de concorrência.
Violação ao trade dress
O trade dress é violado quando uma empresa imita sutilmente diversas características da marca
concorrente (normalmente a líder do mercado) com o objetivo de confundir o público e angariar vendas
com base na fama da marca copiada.
Exemplo de violação ao trade dress
Em um caso concreto, o TJSP entendeu que uma empresa cuja marca era “Uai in box” teria violado a trade
dress da “China in box”.
Além do nome parecido, a empresa “Uai in box” também oferecia comida em delivery com pacotes iguais
ao da “China in box”.
Voltando ao exemplo:
No caso concreto, o juiz indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela ré e julgou procedente o
pedido da autora reconhecendo que houve violação ao trade dress.
O magistrado decidiu que houve utilização indevida do conjunto-imagem unicamente com base na
comparação das fotografias das embalagens.
O STJ não concordou com a decisão por entender que esse tema exige discussão fática para a qual é
indispensável a prova pericial:
A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem
(trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/09/2017 (Info 612).
É necessária a produção de prova técnica para se concluir que houve concorrência desleal decorrente
da utilização indevida do conjunto-imagem (trade dress) de produto da empresa concorrente.
Assim, o indeferimento da perícia que havia sido oportunamente requerida para tal fim caracteriza
cerceamento de defesa.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.778.910-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 06/12/2018 (Info 641).
Ainda que se esteja diante de uma notória semelhança entre os dois produtos, é indispensável analisar se
esta similitude é aceitável do ponto de vista legal ou se estamos diante de um ato abusivo, usurpador de
conjunto-imagem alheio e passível de confundir o consumidor.
A dificuldade existe no fato de que muitas das características que assemelham os produtos se situam numa
zona limítrofe entre o que se admite como concorrência saudável – e até desejável – e o que se reputa
concorrência desleal e parasitária.
Assim, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de
averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na
competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.
Nesses casos, não é possível, portanto, que o magistrado consulte única e exclusivamente o seu íntimo
para concluir pela existência de confusão. Dessa forma, o indeferimento de prova técnica, para utilizar-se
de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa
das partes.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Empresas em recuperação podem celebrar contratos de factoring
Independentemente de autorização do juízo competente, as empresas em recuperação
judicial podem celebrar contratos de factoring no curso do processo de recuperação judicial.
Em regra, os administradores da empresa continuam sendo responsáveis pelos negócios
sociais, exceto se verificada alguma das causas de afastamento ou destituição legalmente
previstas.
O art. 66 da Lei nº 11.101/2005, contudo, prevê uma restrição: a empresa em recuperação não
poderá, sob determinadas condições, alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo
permanente.
Os bens alienados em decorrência de contratos de factoring são “direitos de crédito” e,
portanto, não se enquadram no conceito de “ativo permanente” da empresa. Assim, não incide
a proibição do art. 66 da Lei.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.068/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019 (Info 641).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Doptex Indústria e Comércio têxtil Ltda ingressou com pedido de recuperação judicial.
De forma resumida, a recuperação judicial possui 3 fases:
a) Postulação: inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
b) Processamento: vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
c) Execução: da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.
“Despacho” do juiz
O juiz deferiu o processamento da recuperação judicial e, neste mesmo ato, determinou que a empresa
recuperando não poderia mais celebrar novos contratos que não estivessem diretamente relacionados com
seu objeto social, salvo se obtivessem prévia autorização do Juízo.
Um dos ajustes que o magistrado expressamente proibiu foi o contrato de fomento mercantil.
O que é o contrato de fomento mercantil?
O contrato de fomento mercantil, também chamado de contrato de factoring (faturização), é o
contrato por meio do qual um empresário (faturizado) cede a uma instituição de factoring (faturizadora),
total ou parcialmente, os títulos de créditos recebidos com a atividade empresária para que a factoring
antecipe os pagamentos a prazo ou faça apenas a administração desses créditos.
Obs: a palavra factoring é utilizada tanto para denominar a empresa que exerce as atividades de
faturização como também para designar o próprio contrato de fomento mercantil.
Exemplo de contrato de fomento mercantil:
Pedro comprou da loja uma TV por R$ 12 mil. A compra foi parcelada, de forma que ficou acertado que
Pedro iria pagar o valor em 12 meses. Como garantia, ele assinou 12 cheques de R$ 1 mil para serem
descontados mês a mês.
Ocorre que a loja precisa do dinheiro imediatamente e não pode esperar 12 meses.
Em razão disso, a loja assina um contrato de fomento mercantil com a factoring para que esta “compre”
os cheques emitidos. Assim, a factoring paga R$ 10 mil a vista para a empresa e, em troca, fica com o
direito de receber de Pedro a quantia todos os meses.
É chamado de fomento mercantil porque é uma forma de fomentar (estimular) a atividade comercial,
permitindo que as empresas tenham capital de giro mesmo se a venda for parcelada.
É válida essa determinação do magistrado para que a empresa recuperanda não faça contratos de
fomento mercantil, salvo com autorização expressa do juízo?
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NÃO.
Independentemente de autorização do juízo competente, as empresas em recuperação judicial podem
celebrar contratos de factoring no curso do processo de recuperação judicial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1783068/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019.
Administradores da empresa em recuperação continuam à frente do negócio
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, em regra, o deferimento da recuperação judicial não
implica o afastamento do devedor ou dos administradores da condução da atividade empresarial. Eles
continuam à frente da sociedade. A diferença é que estarão sob a fiscalização do administrador judicial e
do comitê de credores (quando houver).
É isso o que estabelece o art. 64 da Lei nº 11.101/2005, que prevê também hipóteses excepcionais nas
quais o devedor ou seus administradores deverão ser obrigatoriamente afastados (ex: se houver agido
com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores, se houver efetuado gastos pessoais
manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial etc.).
Assim, em regra, os atos e negócios sociais permanecem sendo geridos pela empresa durante o processo de
soerguimento, exceto se verificada alguma das causas de afastamento ou destituição previstas no art. 64.
Restrição
A Lei nº 11.101/2005, contudo, prevê uma restrição: o devedor não poderá, sob determinadas condições,
alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente.
É o que estabelece o art. 66:
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou
onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz,
depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de
recuperação judicial.
Ex: a indústria não poderá alienar uma de suas máquinas, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz,
depois de ouvido o Comitê, e desde que essa máquina não esteja previamente relacionada no plano de
recuperação judicial.
Títulos de crédito “vendidos” no contrato de factoring não se enquadram nesta restrição
Os bens alienados em decorrência de contratos de factoring são “direitos de crédito” e, portanto, não se
enquadram no conceito de “ativo permanente” da empresa.
Esses direitos de crédito são classificados como “ativo circulante” ou “ativo realizável a longo prazo”, a
depender da data de seu vencimento.
Assim, sejam os direitos creditórios classificados como “ativo circulante” ou como “ativo realizável a longo
prazo”, o fato é que, como tais rubricas não podem ser classificadas como “ativo permanente”, não se
aplica a eles a proibição de que sejam alienados por meio de contratos de factoring.
Em outras palavras, não incide a proibição do art. 66 da Lei.
Interpretação do art. 66 deve ser restritiva
Como o art. 66 é uma norma que impõe limitações à atividade do devedor, ele deve ser interpretado
restritivamente, sob pena de ir de encontro aos princípios da preservação da atividade econômica e da
manutenção dos postos de trabalho, previstos no art. 47 da Lei.
Fomento mercantil é importante para a empresa
Os contratos de fomento mercantil, na medida em que propiciam um reforço na obtenção de capital de
giro (auxiliando como fator de liquidez), podem servir como importante aliado das empresas que buscam
superar a situação de crise econômico-financeira pela qual passam.
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Vale ressaltar, por fim, que eventual celebração indevida de contratos dessa natureza pode ser fiscalizada
e controlada pelo administrador judicial e pelo comitê de credores (art. 22 e 27) a fim de que não sejam
frustrados os interesses dos credores.
O que não se pode é proibir ou dificultar a realização desses contratos, considerando que não há previsão
legal para isso, além de atrapalhar o soerguimento da empresa.
Em suma:
Independentemente de autorização do juízo competente, as empresas em recuperação judicial podem
celebrar contratos de factoring no curso do processo de recuperação judicial.
Em regra, os administradores da empresa continuam sendo responsáveis pelos negócios sociais, exceto
se verificada alguma das causas de afastamento ou destituição legalmente previstas.
O art. 66 da Lei nº 11.101/2005, contudo, prevê uma restrição: a empresa em recuperação não poderá,
sob determinadas condições, alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente.
Os bens alienados em decorrência de contratos de factoring são “direitos de crédito” e, portanto, não
se enquadram no conceito de “ativo permanente” da empresa. Assim, não incide a proibição do art. 66
da Lei.
STJ. 3ª Turma. REsp 1783068/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
CURADOR ESPECIAL
O recurso interposto pela Defensoria, na qualidade de curadora especial, não precisa de preparo
Importante!!!
Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela
Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de
preparo.
STJ. Corte Especial. EAREsp 978.895-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
18/12/2018 (Info 641).
Curador especial
O CPC prevê que, em determinadas situações, o juiz terá que nomear um curador especial que irá
defender, no processo civil, os interesses do réu.
O curador especial também é chamado de curador à lide.
Hipóteses em que será nomeado curador especial:
Estão previstas no art. 72 do CPC. São quatro situações:
a) Quando o réu for incapaz e não tiver representante legal;
b) Quando o réu for incapaz e tiver representante legal, mas os interesses deste (representante) colidirem
com os interesses daquele (incapaz);
c) Quando o réu estiver preso;
d) Quando o réu tiver sido citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.
Veja a redação legal:
Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:
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I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele,
enquanto durar a incapacidade;
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for
constituído advogado.
Quais são os poderes do curador especial? O que ele faz no processo?
O curador especial exerce um múnus público.
Sua função é a de defender o réu em juízo naquele processo.
Possui os mesmos poderes processuais que uma “parte”, podendo oferecer as diversas defesas
(contestação, exceção, impugnação etc.), produzir provas e interpor recursos.
Obviamente, o curador especial não pode dispor do direito do réu (não pode, por exemplo, reconhecer a
procedência do pedido), sendo nulo qualquer ato nesse sentido.
Vale ressaltar que, ao fazer a defesa do réu, o curador especial pode apresentar uma defesa geral
(“contestação por negação geral”), não se aplicando a ele o ônus da impugnação especificada dos fatos
(parágrafo único do art. 341 do CPC). Desse modo, o curador especial não tem o ônus de impugnar
pontualmente (de forma individualizada) cada fato alegado pelo autor.
O curador especial pode apresentar reconvenção?
SIM.
O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor do réu cujos interesses está
defendendo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.088.068-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 29/08/2017 (Info 613).
Como já dito, o curador nomeado tem como função precípua defender o réu nas hipóteses legais.
Por “defesa”, deve-se entender isso de forma ampla, incluindo, portanto, também a possibilidade de
propor reconvenção.
Tal orientação é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A doutrina vai além e afirma que o curador especial pode também propor ações autônomas de
impugnação, a exemplo do mandado de segurança contra ato judicial.
Este art. 72 é aplicável apenas ao processo (fase) de conhecimento?
NÃO. O art. 72 deve ser aplicado em qualquer processo, inclusive no caso de execução.
Súmula 196-STJ: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado
curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
O que essa função de curador especial tem a ver com a Defensoria Pública?
A Lei Orgânica da Defensoria Pública (LC 80/94) estabelece o seguinte:
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;
Desse modo, o múnus público de curador especial de que trata o art. 72 do CPC deve ser exercido pelo
Defensor Público.
O CPC/2015 também afirmou isso expressamente:
Art. 72 (...)
Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.
Quando o Defensor Público atua como “curador especial”, ele terá direito de receber honorários?
NÃO.
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O Defensor Público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial por estar no
exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única.
STJ. Corte Especial. REsp 1.201.674-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/6/2012.
Todavia, ao final do processo, se o réu se sagrar vencedor da demanda, a instituição Defensoria Pública
terá direito aos honorários sucumbenciais.
Desse modo, apenas para que fique claro, o que se está dizendo é que o Defensor Público que atua como
curador especial não tem que receber honorários para atuar neste múnus público, considerando que já se
trata de uma de suas atribuições previstas em lei.
O Ministério Público pode exercer a função de curador especial?
NÃO.
O que é preparo?
Preparo consiste no pagamento das despesas relacionadas com o processamento do recurso.
No preparo incluem-se:
• taxa judiciária (custas);
• despesas postais com o envio dos autos (chamado de “porte de remessa e de retorno” dos autos).
Desse modo, “preparar” o recurso é nada mais que pagar as despesas necessárias para que a máquina
judiciária dê andamento à sua apreciação. O pagamento do preparo é feito, comumente, na rede bancária
conveniada com o Tribunal.
O CPC afirma que a parte que está recorrendo da decisão precisa comprovar o preparo no momento da
interposição do recurso. Logo, o preparo (recolhimento do valor) deve ser feito antes da interposição do
recurso e, junto com o recurso interposto, o recorrente deve juntar o comprovante do pagamento.
Se o recorrente, quando interpuser o recurso, não comprovar que fez o preparo, o seu recurso será
considerado deserto (deserção). Ainda que o recorrente tenha efetuado o recolhimento, se ele, no
momento da interposição do recurso, não comprovar que fez o preparo, terá seu recurso inadmitido por
deserção.
Deserção é a inadmissibilidade do recurso pela falta de preparo. Se o recurso foi deserto, significa que ele
não foi conhecido (não foi sequer apreciado). Gramaticalmente, desertar é mesmo que abandonar.
Existia uma corrente que defendia que, se a Defensoria Pública interpusesse recurso na condição de
curadora especial seria necessário o prévio preparo tendo em vista que, como a parte é revel, não seria
possível presumir que ela tem direito à gratuidade da justiça. Essa tese prevaleceu no STJ? Quando a
Defensoria Pública vai interpor recurso, na qualidade de curadora especial, é necessário preparo?
NÃO.
A posição atual é a de que não é necessário preparo.
Se o réu é revel e está sendo assistido pela Defensoria Pública, a exigência do pagamento das custas
processuais significaria, na prática, tornar impossível a interposição do recurso, uma vez que não se pode
esperar, tampouco exigir que o curador especial efetue o pagamento do preparo por sua conta. Em outras
palavras, não é exigível que o Defensor Público ou a Defensoria Pública utilize seus próprios recursos para
pagar o preparo.
Aliás, não é essa a sua função, não sendo isso exigido pela lei. A Defensoria Pública tem apenas o múnus
público de exercer a curadoria especial, mas não de arcar com as despesas do preparo em nome da parte.
Exigir preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de
curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do múnus público
atribuído à instituição.
A dispensa do preparo, neste caso, é uma decorrência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual
também deve ser assegurado na instância recursal.
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Desse modo, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela
Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
Em suma:
Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria
Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
STJ. Corte Especial. EAREsp 978.895-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/12/2018
(Info 641).

DIREITO PENAL
CRIMES DE TRÂNSITO
O crime do art. 307 do CTB somente se verifica em caso de violação de suspensão ou proibição
de dirigir imposta por decisão judicial (não vale suspensão imposta por decisão administrativa)
É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição
administrativa.
A conduta de violar decisão administrativa que suspendeu a habilitação para dirigir veículo
automotor não configura o crime do art. 307, caput, do CTB, embora possa constituir outra
espécie de infração administrativa, a depender do caso concreto.
STJ. 6ª Turma. HC 427.472-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/08/2018 (Info 641).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João praticou uma série de infrações de trânsito e atingiu mais de 20 pontos no prazo de 12 meses.
Diante disso, foi instaurado processo administrativo, e o DETRAN/SP aplicou a ele, como sanção
administrativa, a suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 256 do CTB:
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e
dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:
(...)
III - suspensão do direito de dirigir;
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses,
conforme a pontuação prevista no art. 259;
(...)
João não deu a mínima para a punição e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. Ocorre
que, dois meses depois, foi parado em uma blitz de trânsito.
Constatado que ele estava dirigindo mesmo com a habilitação suspensa, João foi denunciado pelo
Ministério Público como incurso nas penas do art. 307 do CTB:
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor imposta com fundamento neste Código:
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo
de suspensão ou de proibição.
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Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo
estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.
O advogado de João argumentou, em sua defesa, que a conduta por ele praticada não se amolda ao art.
307 do CTB. Isso porque somente haveria o referido crime quando a suspensão do direito de dirigir tivesse
sido imposta por autoridade judicial.
Assim, para a defesa, não haveria o delito nos casos em que o agente descumpriu a suspensão do direito
de dirigir aplicada administrativamente, ou seja, imposta por autoridade de trânsito.
A tese da defesa foi acolhida pelo STJ? O crime do art. 307 do CTB somente se verifica em caso de
violação de suspensão ou proibição de dirigir imposta por decisão judicial?
SIM.
A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é uma
pena acessória, de natureza criminal, prevista no art. 292 do CTB, que está localizado, topograficamente,
no Capítulo XIX, justamente o capítulo que trata sobre os crimes de trânsito. Veja:
Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.
Desse modo, resta evidente que o legislador quis qualificar a suspensão ou proibição para dirigir veículo
automotor como sendo uma pena de natureza penal.
Logo, quando o art. 307 fala em “violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor”, ele está se referindo à sanção criminal imposta com base no art. 292 do CTB.
Em outras palavras, a violação prevista no tipo do art. 307 do CTB refere-se à decisão judicial.
Como reforço desse entendimento, deve-se ressaltar que o parágrafo único do art. 307 faz remissão ao
art. 293 do CTB. Este dispositivo, por sua vez, ao tratar sobre a suspensão ou proibição de dirigir, menciona
expressamente “autoridade judiciária”:
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação,
para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade
judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.
§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal,
estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Ora, se a lei quisesse incluir a decisão administrativa teria feito nesse momento ou noutro, e não o
fazendo, não pode o intérprete ampliar o sentido da norma penal, sob pena de grave risco ao princípio da
legalidade.
Se você observar a redação do art. 256, III, do CTB, ela não fala em “suspensão ou de proibição de se obter
a permissão ou a habilitação”, mas sim em “suspensão do direito de dirigir”. A expressão empregada pelo
art. 307 somente é encontrada no art. 292. Compare:
Art. 307
Art. 307. Violar a suspensão ou a
proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor (...)

Art. 292
Art. 256, III
Art. 292. A suspensão ou a Art. 256. A autoridade de
proibição de se obter a trânsito (...) deverá aplicar (...) III
permissão ou a habilitação para - suspensão do direito de dirigir;
dirigir veículo automotor (...)

Desse modo, o tipo do art. 307 do CTB pressupõe o descumprimento de decisão judicial, não valendo para
o caso de restrição imposta com base em decisão administrativa.
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Por força dessa conclusão, podemos dizer que o bem jurídico tutelado pelo art. 307 do CTB é a decisão
judicial (administração da Justiça), não sendo um crime contra a administração pública.
Na doutrina, apesar de encontrarmos posições em ambos os sentidos, destaco a seguinte lição:
“Parece-nos (...) numa interpretação do Código de Trânsito, e tendo em vista o princípio da
intervenção mínima, somente a suspensão do direito de dirigir imposta judicialmente é apta a
configurar o delito. (...)
Assim, vindo o condutor cujo direito de dirigir foi suspenso administrativamente a ser pego
conduzindo veículo automotor, entendemos inaplicável o delito em comento, devendo o agente
ser autuado na infração prevista no art. 162, II, do Código de Trânsito, com a consequente cassação
do documento de habilitação, nos termos do art. 263, I, CTB.” (GOMES, Ordeli Savedra; PAULINO,
Luís Carlos; PAULINO, Arnold Torres; GOMES, Priscila Moron. Crimes de Trânsito. Curitiba: Juruá,
2019, p. 127-128).
Em suma:
É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa.
A conduta de violar decisão administrativa que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor
não configura o crime do art. 307, caput, do CTB, embora possa constituir outra espécie de infração
administrativa, a depender do caso concreto.
STJ. 6ª Turma. HC 427.472-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/08/2018 (Info 641).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
SENTENÇA
É válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual,
ainda que não haja a sua transcrição
Importante!!!
Mudança de entendimento!
Atualize o Info 638-STJ
É válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual,
ainda que não haja a sua transcrição.
O § 2º do art. 405 do CPP, que autoriza o registro audiovisual dos depoimentos, sem
necessidade de transcrição, deve ser aplicado também para os demais atos da audiência,
dentre eles os debates orais e a sentença.
O registro audiovisual da sentença prolatada oralmente em audiência é uma medida que
garante mais segurança e celeridade.
Não há sentido lógico em se exigir a degravação da sentença registrada em meio audiovisual,
sendo um desserviço à celeridade.
A ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório nem a
segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral.
STJ. 3ª Seção. HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/11/2018 (Info 641).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
João foi denunciado pela prática de furto.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas as testemunhas e realizado o
interrogatório.
Depois das oitivas, o Promotor de Justiça e o advogado ofereceram alegações finais orais.
Todos os atos da audiência foram gravados em meio audiovisual.
O que foi feito acima é permitido? Os atos de instrução podem ser registrados por meio audiovisual?
SIM. O CPP foi alterado pela Lei nº 11.719/2008 com o objetivo de permitir que todos os atos de instrução
sejam feitos de forma oral, inclusive os debates entre a acusação e a defesa. Confira:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas
alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa,
prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (Redação dada pela Lei nº
11.719/2008)
(...)
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às
partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso,
terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719/2008)
Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas
partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. (Redação dada pela Lei nº
11.719/2008)
§ 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e
testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. (Incluído
pela Lei nº 11.719/2008)
§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro
original, sem necessidade de transcrição. (Incluído pela Lei nº 11.719/2008)
As oitivas das testemunhas, vítima e réu e as alegações finais do MP e da defesa, se forem feitas
oralmente, precisam ser transcritas? Há necessidade de degravação?
NÃO.
Não há necessidade de degravação no caso de depoimentos colhidos por gravação audiovisual, cabendo
ao interessado promovê-la, a suas expensas e com sua estrutura, se assim o desejar, ficando vedado
requerer ou determinar tal providência ao Juízo de primeiro grau.
STJ. 5ª Turma. HC 339.357/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 08/03/2016.
O registro audiovisual de depoimentos colhidos em audiência dispensa sua degravação, salvo comprovada
demonstração de sua necessidade.
STJ. 6ª Turma. RMS 36.625/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 30/06/2016.
E a sentença? Imagine que, após os debates, o juiz proferiu a sentença, na própria audiência, de forma
também oral. Assim, o magistrado, falando ao microfone e sendo filmado, analisou as provas
produzidas e concluiu pela condenação do réu. Na ata da audiência, o juiz transcreveu apenas a
dosimetria da pena e o dispositivo. Essa sentença é válida?
SIM.
Se você ler novamente os §§ 1º e 2º do art. 405 verá que o legislador mencionou expressamente apenas
o registro dos DEPOIMENTOS por meio audiovisual (sem a necessidade de transcrição). O CPP não fala,
portanto, ao menos de forma explícita, que seria possível o registro audiovisual da sentença.
Informativo 641-STJ (01/03/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 26

Informativo
comentado
O STJ, contudo, entendeu que, apesar desta lacuna, é possível sim fazer o registro audiovisual também
dos debates orais e da sentença, sem necessidade de transcrição.
Assim, deve-se entender que o § 2º do art. 405 do CPP autoriza que todos os atos da audiência, inclusive
os debates orais e a sentença, sejam feitos exclusivamente por meio audiovisual.
Segurança e celeridade
O registro audiovisual dos atos da audiência, inclusive dos debates orais e da sentença, é uma medida que
garante mais segurança e celeridade.
Assim, essa conclusão está de acordo com os princípios da razoável duração do processo e da celeridade
processual.
Não se pode negar valor ao registro da voz e da imagem do juiz em prol de uma assinatura em papel
Exigir que se faça uma sentença escrita em separado ou a degravação da sentença proferida oralmente
seria o mesmo que negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, dizendo que a sua assinatura
em uma folha impressa seria mais importante do que tais registros.
Não há, portanto, sentido lógico, não havendo razões de segurança que justifiquem tal exigência, além de
ser um desserviço à celeridade.
Em suma:
É válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que
não haja a sua transcrição.
O § 2º do art. 405 do CPP, que autoriza o registro audiovisual dos depoimentos, sem necessidade de
transcrição, deve ser aplicado também para os demais atos da audiência, dentre eles os debates orais e
a sentença.
O registro audiovisual da sentença prolatada oralmente em audiência é uma medida que garante mais
segurança e celeridade.
Não há sentido lógico em se exigir a degravação da sentença registrada em meio audiovisual, sendo um
desserviço à celeridade.
A ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório nem a segurança do
registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral.
STJ. 3ª Seção. HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/11/2018, DJe 04/02/2019.
Mudança de entendimento
Vale ressaltar que se trata de mudança de entendimento considerando que houve julgados em sentido
diverso:
STJ. 5ª Turma. HC 336.112/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/10/2017.
STJ. 6ª Turma. HC 470.034-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/10/2018 (Info 638).

DIREITO TRIBUTÁRIO
ICMS
Não se aplica o art. 166 do CTN para o caso de empresa que está pedindo o ICMS cobrado
indevidamente quando ela apenas transferiu as mercadorias para outra filial
Não é possível exigir da empresa contribuinte do ICMS, a satisfação da condição estabelecida no
art. 166 do CTN para repetir o tributo que lhe foi indevidamente cobrado pelo Estado de origem,
em razão de transferência de mercadorias para filial sediada em outra Unidade da Federação.
STJ. 1ª Turma. AREsp 581.679-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/12/2018 (Info 641).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “EVY Comércio Ltda” transferiu mercadorias de seu estoque central em Porto Alegre (RS) para
sua filial em Curitiba (PR).
O Fisco estadual cobrou ICMS dessa operação.
Essa cobrança foi devida?
NÃO. Segundo restou pacificado pelo STJ, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do
mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS. Isso porque não há transferência de
propriedade. Nesse sentido:
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se
subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é
imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
STJ. 1ª Seção. REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/08/2010.
Súmula 166-STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para
outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Apesar disso, a empresa foi cobrada pelo Fisco e pagou o ICMS.
Ação de repetição de indébito
Posteriormente, alertada pelo advogado de que tal exigência foi indevida, a empresa ajuizou ação de
repetição de indébito contra o Estado-membro cobrando de volta o valor que foi pago.
Relembrando: ação de repetição de indébito (ou ação de restituição de indébito) é a ação na qual o
requerente pleiteia a devolução de determinada quantia que pagou indevidamente.
No âmbito tributário, o contribuinte que pagar tributo indevido (exs: pagou duas vezes, pagou imposto
que era inconstitucional, houve erro na alíquota etc.) terá direito à repetição de indébito, ou seja, poderá
ajuizar ação cobrando a devolução daquilo que foi pago.
As hipóteses em que o contribuinte terá direito à repetição de indébito, no âmbito tributário, estão
previstas no art. 165 do CTN.
Tese da Fazenda Pública
O Estado-membro contestou a ação afirmando que, a empresa somente poderia pedir a repetição de
indébito, se provasse que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que estava autorizada pelo
contribuinte de fato a pedir essa repetição de indébito.
Segundo a Fazenda Pública, toda repetição de indébito exige o cumprimento do art. 166 do CTN, que prevê
o seguinte:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Assim, no caso de impostos indiretos (ex: ICMS, IPI), ou seja, impostos que, por sua natureza, comportam
transferência do respectivo encargo financeiro ao consumidor final (“contribuinte de fato”), somente
poderá haver a repetição do indébito se ficar provado que a empresa (“contribuinte de direito”) assumiu
os encargos financeiros do tributo, e, por consequência, não embutiu no preço cobrado do consumidor
final (“contribuinte de fato”) o valor do imposto que lhe foi cobrado.
Em outras palavras, a Fazenda Pública disse o seguinte: a empresa “EVY Comércio Ltda” pagou para o
Estado o ICMS que ela diz indevido. Ocorre que, quando esta empresa vendeu suas mercadorias para o
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consumidor final, ela embutiu no preço o valor que gastou com o ICMS. Logo, o contribuinte de fato do
imposto é o consumidor final.
Como o contribuinte de fato é o consumidor final, a empresa “EVY Comércio Ltda” somente poderia pedir
a restituição do indébito se provasse os requisitos do art. 166, ou seja, se demonstrasse que:
• assumiu sozinha o encargo do imposto (não repassou esse “custo”) para o consumidor embutido no
preço da mercadoria; ou
• se tivesse uma autorização expressa dos consumidores para pedir a restituição do indébito.
O ônus da prova dos requisitos do art. 166 do CTN é do contribuinte (no caso, a empresa autora). Ela é
quem deveria ter demonstrado que não transferiu o ônus econômico da imposição ao contribuinte de
fato. Como não fez essa prova, a empresa somente poderia postular a repetição do tributo pago
indevidamente se tivesse sido expressamente autorizada pelos consumidores finais.
Ressalta-se que esta autorização deve ser expressa e sob a forma escrita, a fim de assegurar sua eficácia
probante.
Logo, como a empresa não comprovou os requisitos do art. 166 do CTN, o pedido deve ser julgado
improcedente.
Essa tese da Fazenda Pública foi acolhida pelo STJ?
NÃO. O STJ entendeu que não se aplica o art. 166 do CTN neste caso concreto.
O art. 166 do CTN tem por objetivo impedir que o contribuinte peça a devolução de um tributo indireto
que, na realidade, foi suportado financeiramente por terceiro (consumidor).
Essa regra existe para evitar o enriquecimento sem causa do contribuinte que teria repassado o custo do
imposto para o consumidor, mas mesmo assim pediria o valor de volta da Fazenda Pública.
Ocorre que, no caso em análise, a operação indevidamente tributada não envolveu venda de mercadoria
que pudesse ensejar o repasse do encargo financeiro do ICMS para terceiro. Em outras palavras, a empresa
pagou o ICMS não quando vendeu a mercadoria para um consumidor final, mas sim quando transferiu da
matriz para a filial. Logo, não houve repasse do encargo para o consumidor final porque não houve
consumidor final nesta operação.
Em suma:
Não é possível exigir da empresa contribuinte do ICMS, a satisfação da condição estabelecida no art.
166 do CTN para repetir o tributo que lhe foi indevidamente cobrado pelo Estado de origem, em razão
de transferência de mercadorias para filial sediada em outra Unidade da Federação.
STJ. 1ª Turma. AREsp 581.679-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/12/2018 (Info 641).

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois)
salários-mínimos, prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das passagens,
abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas
de pedágio e de utilização dos terminais. ( )
2) (MP/MS 2015) De acordo com o art. 230, §2º, da Constituição Federal, aos maiores de sessenta anos é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. ( )
3) A Lei nº 12.855/2013, que instituiu a Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, é norma de
eficácia condicionada à prévia regulamentação, para definição das localidades consideradas estratégicas,
para fins de pagamento da referida vantagem. ( )
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4) A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não
é suficiente para ensejar o direito à indenização. ( )
5) O descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada prestação do serviço de
atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva. ( )
6) (PGM-Campinas 2016 FCC) Entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal atribui aos municípios
a competência legislativa para dispor sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas
de instituições bancárias. ( )
7) É ilícita a manutenção do banco de dados conhecido como “cadastro de passagem” ou “cadastro de
consultas anteriores”. ( )
8) Não é necessária a produção de prova técnica para se concluir que houve concorrência desleal
decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (trade dress) de produto da empresa concorrente
se a imitação for notória. ( )
9) Independentemente de autorização do juízo competente, as empresas em recuperação judicial podem
celebrar contratos de factoring no curso do processo de recuperação judicial. ( )
10) O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do
pagamento de preparo, desde que demonstrada a hipossuficiência do recorrente. ( )
11) É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. ( )
12) É válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não
haja a sua transcrição. ( )
13) Não é possível exigir da empresa contribuinte do ICMS a satisfação da condição estabelecida no art. 166
do CTN para repetir o tributo que lhe foi indevidamente cobrado pelo Estado de origem em razão de
transferência de mercadorias para filial sediada em outra Unidade da Federação. ( )
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