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DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS
 Ainda que a hora-aula do professor não seja de 60 minutos, mas sim de 50 ou 45 minutos, esses 10 ou 15 minutos
que sobram como intervalo são considerados como atividades de interação com os educandos (e não como
atividades extraclasse).
 Não há que se falar em prescrição de fundo de direito nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão
por morte.
DIREITO CIVIL
MANDATO
 Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos praticados por advogado substabelecido, salvo
se o substabelecente tivesse ciência da inidoneidade de seu colega.
CONSÓRCIO
 Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista quitou todo o saldo devedor, a administradora
do consórcio deverá fazer a liberação imediata da carta de crédito.
RESPONSABILIDADE CIVIL
 O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção de que ele é o culpado pelo acidente de
trânsito.
COLAÇÃO (SUCESSÕES)
 Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele economizou ao morar gratuitamente no imóvel
do autor da herança enquanto este era vivo.
DIREITO DO CONSUMIDOR
PRÁTICA ABUSIVA
 Produtor do espetáculo que for vender seus ingressos na internet deverá fazer isso por meio de mais de uma empresa
e não poderá cobrar valor taxa extra por estar vendendo online.
 Não é prática abusiva a conduta do hotel que estipule o horário do check-in às 15h e do check-out às 12h.
DIREITO EMPRESARIAL
REGISTRO DE MARCA
 O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu reconvenção apresentada por litisconsorte passivo
pedindo a nulidade de registro de marca.
FALÊNCIA
 Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de não ter natureza de crédito tributário,
ocupa a mesma posição dos créditos tributários (art. 83, III, da LFR).
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de tratamento entre credores de uma mesma classe,
criando, assim, subclasses, desde que baseado em critérios objetivos.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
INTIMAÇÃO
 É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado no PJe, não sendo necessária a intimação
em nome da entidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
 Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias” presente no
art. 1.015, I, do CPC/2015?
 Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte; não cabe este recurso contra a
decisão que mantém o litisconsorte.
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
 Para a formalização pedido de suspensão de segurança, basta um requerimento em simples petição dirigida ao
presidente do tribunal, sem maiores formalidades.
CONEXÃO
 Para saber se há conexão entre duas medidas cautelares preparatórias propostas pelo mesmo contribuinte, devese analisar o pedido ou a causa de pedir das ações principais.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
 Compete à 3ª Seção do STJ julgar HC alegando problemas estruturais das Delegacias e do sistema prisional do
Estado e pedindo a liberdade dos presos ou medida cautelar diversa.
EXECUÇÃO PENAL
 A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não
encontra respaldo legal.

DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS
Ainda que a hora-aula do professor não seja de 60 minutos, mas sim de 50 ou 45 minutos, esses
10 ou 15 minutos que sobram como intervalo são considerados como atividades de interação
com os educandos (e não como atividades extraclasse)
O art. 4º da Lei nº 11.738/2008 estabelece que os professores deverão cumprir sua jornada de
trabalho da seguinte forma:
• 2/3 da carga horária é para atividades de sala de aula; e
• 1/3 da carga horária pode ser utilizado para atividades extraclasse (ex: preparação das
aulas, reuniões pedagógicas, reuniões com os pais etc.).
Em alguns Estados, a hora-aula do professor não é de 60 minutos, mas sim de 50 minutos (se
diurna) ou 45 minutos (se noturna). Esses 10 ou 15 minutos que sobram como intervalo são
considerados como atividades de interação com os educandos (e não como atividades
extraclasse).
Assim, o cômputo dos 10 ou 15 minutos que faltam para que a “hora-aula” complete
efetivamente uma “hora de relógio” não pode ser considerado como tempo de atividade
extraclasse dos profissionais do magistério.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.560-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. Ac. Min. Og Fernandes, julgado em
21/06/2018 (Info 644).
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Piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação infantil
A Constituição Federal, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino, determinou
que a lei deveria fixar um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública. Em outras palavras,
ordenou que lei estipulasse um salário mínimo nacional específico para os profissionais da educação da rede
pública de ensino, valor que deve ser respeitado pela União, Estados, DF e Municípios. Veja:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos
termos de lei federal. (Incluído pela EC 53/2006)
Cerca de dois anos depois, foi editada a Lei nº 11.738/2008 regulamentando o art. 206, VIII, da CF/88 e
fixando o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o
valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da
fixação do vencimento inicial das carreiras.
Confira o que diz a Lei nº 11.738/2008:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio,
na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público
da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que
desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção
ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais,
exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e
modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases
da educação nacional.
(...)
Desse modo, o piso salarial é o valor mínimo que os professores da rede pública, em início de carreira,
devem receber. A quantia é atualizada anualmente.
Esses profissionais, para terem direito a esse piso salarial, devem:
• ter formação em magistério em nível médio (ou antigo “curso normal”)
• desempenhar carga horária de trabalho de 40h semanais e
• atuar em estabelecimentos públicos de ensino na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino
médio.
2/3 da jornada em sala de aula e 1/3 em atividades extraclasse
A Lei nº 11.738/2008 estabeleceu que:
Art. 4º (...)
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da
carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
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Assim, os professores deverão cumprir sua jornada de trabalho da seguinte forma:
• 2/3 da carga horária é para atividades de sala de aula; e
• 1/3 da carga horária pode ser utilizado para atividades extraclasse (ex: preparação das aulas, reuniões
pedagógicas, reuniões com os pais etc.).
ADI 4167
Os Governadores de alguns Estados ingressaram com uma ADI no STF contra a Lei nº 11.738/2008
questionando, dentre outros pontos, essa divisão de 2/3 e 1/3. A ação foi julgada improcedente:
(...) É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos
docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente. (...)
STF. Plenário. ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Como se sabe, 1 hora – enquanto unidade de tempo – possui 60 minutos.
No entanto, no Rio de Janeiro, a “hora-aula” exigida dos professores da rede pública estadual é de 50 ou
45 minutos.
50 minutos, se a aula for diurna; 45 minutos, se for noturna.
Esses 10 ou 15 minutos que “sobram” são utilizados como intervalo do professor.
Assim, se um professor terá a jornada de 1 hora-aula naquele determinado dia, significa que ele terá que
dar aula, efetivamente, durante 50 ou 45 minutos, utilizando o restante do período para descanso.
Ocorre que o Estado do Rio de Janeiro queria utilizar esses 10 ou 15 minutos de intervalo para contagem
do tempo de 1/3 da jornada dos professores. Em outras palavras, o Estado do Rio de Janeiro disse o
seguinte: 1/3 da jornada de trabalho dos professores, por força de lei, deve ser fora de sala de aula. Como
nesses 10 ou 15 minutos, o professor não está dando aula, esse período de tempo deverá ser contado no
cômputo de 1/3.
O sindicato dos professores, por outro lado, ingressou com ação questionando essa interpretação e
defendeu que os 10 ou 15 minutos deve ser computado como atividade de sala de aula e, portanto, está
inserido na jornada de 2/3.
Se a tese do Estado prevalecesse, o professor teria que passar mais tempo dando aula efetivamente. Por
outro lado, se o argumento do sindicato fosse acolhido, esses 10 ou 15 minutos seriam considerados como
aula dada.
O que decidiu o STJ? Qual dos dois argumentos foi acolhido?
A tese do sindicato. A hora-aula não é de 60 minutos. A hora-aula corresponde a 50 ou 45 minutos. Esses
10 ou 15 minutos que faltam para que a hora-aula complete 1 “hora de relógio” (60 minutos) devem ser
considerados como atividade de interação com os educandos (atividade de aula).
Com outras palavras, foi o que decidiu o STJ:
O cômputo dos dez ou quinze minutos que faltam para que a “hora-aula” complete efetivamente uma
“hora de relógio” não pode ser considerado como tempo de atividade extraclasse dos profissionais do
magistério.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.560-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. Ac. Min. Og Fernandes, julgado em
21/06/2018 (Info 644).
Como vimos acima, 1/3 da jornada dos professores é para atividades extraclasse. Mas o que vem a ser
as atividades extraclasse? No que consistem elas?
Consistem naqueles horários dedicados à preparação das aulas, encontros com pais, com colegas, com
alunos, reuniões pedagógicas, didáticas.
Informativo 644-STJ (12/04/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 4

Informativo
comentado
Esses 10 ou 15 minutos podem ser considerados atividades extraclasse?
NÃO. Não se mostra razoável o cômputo dos 10 ou 15 minutos que faltam para que a “hora-aula” complete
efetivamente uma hora como atividade extraclasse.
Esses 10 ou 15 minutos não se mostram suficientes para que o professor realize qualquer das atividades
extraclasse. Não é a função desse pequeno intervalo. Não foi para isso que esse intervalo foi idealizado.
Esses 10 ou 15 minutos são o tempo necessário para que o professor guarde seus pertencentes, desloquese de uma sala para a outra, vá ao banheiro, organize os alunos, descanse a sua voz, beba um copo d´água
e peça silêncio dos alunos da sala para, enfim, iniciar efetivamente a aula.
Tais práticas, embora não se enquadrem propriamente como desempenho relacionado à “interação com
educandos”, tampouco se encaixam naquelas que lastrearam a reserva de 1/3 da carga horária do
professor para atividade extraclasse.
Em outras palavras, esses minutos que faltam para o cumprimento de uma “hora-relógio” não podem ser
computados como tempo de atividade extraclasse.

SERVIDORES PÚBLICOS
Não há que se falar em prescrição de fundo de direito
nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão por morte
Importante!!!
Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte,
estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura
da ação.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/03/2019
(Info 644).
Indeferimento administrativo e ação judicial
Algumas vezes, o dependente do servidor público formula o requerimento administrativo de pensão por
morte, mas a Administração Pública nega o benefício afirmando que não estão presentes os requisitos
legais.
Neste caso, a pessoa prejudicada poderá ajuizar uma ação questionando esse indeferimento e pedindo a
concessão judicial do benefício.
Existe algum prazo para o ajuizamento dessa ação?
SIM. Esta pretensão está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº
20.910/1932.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
João, servidor público do Estado de Minas Gerais, faleceu em abril/2010, deixando apenas uma
companheira (Maria), com quem vivia em união estável.
Em abril/2016, Maria foi até a Administração Pública e requereu a pensão por morte, tendo, contudo, o
pedido sido negado, em maio/2016, sob o argumento de que os requisitos legais não estavam
preenchidos.
Em junho/2016, Maria ajuizou ação contra o Estado pedindo a concessão da pensão.
O juiz, contudo, extinguiu o processo sob a alegação de que a pretensão estaria prescrita, considerando
que já se passaram mais de 5 anos desde a data do óbito.
Logo, para o magistrado, Maria perdeu o direito à pensão por morte. Houve a prescrição do próprio fundo
de direito.
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Maria recorreu contra a decisão alegando que não existe prescrição do fundo de direito neste caso,
havendo apenas prescrição das parcelas atrasadas que venceram há mais de 5 anos, contados do
ajuizamento da ação.
Prescrição do “fundo de direito” x prescrição “de trato sucessivo”
Existe uma classificação da prescrição que a divide em:
Prescrição do fundo de direito
(prescrição nuclear)
Ocorre quando o direito subjetivo é violado por
um ato único, começando, aí, a correr o prazo
prescricional que a pessoa lesada tem para exigir
do devedor a prestação. Esgotado esse prazo,
extingue-se a pretensão e o credor não mais
poderá exigir nada do devedor.
Em palavras mais simples, é aquela que atinge a
exigibilidade do direito como um todo.
Ex: o devedor combinou de pagar a dívida em uma
só vez, em fev/2008. Se ele não pagou, iniciou-se
o prazo prescricional, que terminou em
fevereiro/2013.

Prescrição progressiva
(Prescrição de obrigações de trato sucessivo)
Ocorre quando a obrigação do devedor é de trato
sucessivo, ou seja, contínua. Em outras palavras, o
devedor, periodicamente, deve fornecer aquela
prestação ao credor. Toda vez que não o faz, ele
viola o direito do credor e este tem a pretensão de
exigir o cumprimento.
Em palavras mais simples, é aquela que atinge
apenas as parcelas (e não o direito como um todo).
Ex: o devedor combinou de pagar uma indenização
ao credor até o fim de sua vida. Essa verba é paga
em prestações (fev/2008, fev/2010, fev/2012
etc.). Imagine que ele não tenha pagado nenhuma.
A prescrição quanto a fev/2008 e fev/2010 já
ocorreu. Persistem, no entanto, as prestações de
fev/2012 e as seguintes.

Voltando ao nosso caso concreto: a decisão do juiz está correta?
NÃO. Não há prescrição do fundo de direito neste caso.
Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando
prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/03/2019 (Info 644).
Benefícios previdenciários são de trato sucessivo e, por isso, não há prescrição do fundo de direito
Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter
alimentar, razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo de direito.
O benefício previdenciário possui natureza de direito indisponível, razão pela qual o benefício
previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no prazo de 5 anos é que
prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário.
Desse modo, se a parte demorou mais de 5 anos para ingressar com a ação judicial pleiteando a pensão
por morte, ela não perdeu a possibilidade de obter o benefício. O que ela perdeu foi apenas as parcelas
que venceram há mais de 5 anos contados da propositura da ação.
Nesse sentido, veja a lição de João Batista Lazzari e Carlos Alberto Pereira de Castro:
“A regra geral de prescritibilidade dos direitos patrimoniais existe em face da necessidade de se
preservar a estabilidade das situações jurídicas. Entretanto, as prestações previdenciárias têm
finalidades que lhes emprestam características de direitos indisponíveis, atendendo a uma
necessidade de índole eminentemente alimentar. Daí que o direito ao benefício previdenciário em
si não prescreve, mas tão-somente as prestações não reclamadas dentro de certo tempo, que vão
prescrevendo, uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário.” (LAZZARI, João Batista; CASTRO,
Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direito Previdenciário. São Paulo: LTr, 2015, p. 542)
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Explicando melhor: Maria ajuizou a ação em junho/2016. Isso significa que, se o juiz acolher o pedido e
entender que realmente ela tinha direito à pensão por morte, ela receberá as prestações atrasadas
(retroativas) relacionados com os últimos 5 anos, contadas do ajuizamento da ação. Isso significa que
Maria terá direito de receber as parcelas da pensão por morte referentes ao período de junho de 2011
para frente.
Pelo fato de ter demorado mais de 5 anos, Maria perdeu o direito de receber as parcelas de abril de 2010
(mês do óbito) até maio de 2011. Estas parcelas estão prescritas. As demais, não.
O STF, analisando o regime geral de previdência social, chegou ao seguinte entendimento que pode ser
perfeitamente aplicável também ao regime próprio:
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de
sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo
decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.
STF. Plenário. RE 626489, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/10/2013 (repercussão geral) (Info 724).
Súmula 85-STJ
Nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa
expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º
do Decreto nº 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide, no caso,
o disposto na Súmula 85 do STJ:
Súmula 85-STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O
reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário
excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social,
ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.
Quando o indivíduo preenche os requisitos legais, ele se torna titular do benefício previdenciário e esse
direito não se extingue pelo não exercício no prazo prescricional
O STJ possui o entendimento de que, cumpridas as formalidades legais, o direito ao benefício
previdenciário incorpora-se ao patrimônio jurídico do beneficiário, não sendo extinto pelo fato de ele não
exercer a sua pretensão no prazo de 5 anos.
Assim, a prescrição de 5 anos não envolve a prescrição do fundo de direito, mas apenas das prestações
pretéritas que não foram pagas.
Trechos importantes da ementa oficial
A ementa deste julgado é muito rica em informações, razão pela qual se recomenda a leitura dos seguintes
trechos mais relevantes:
(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe
23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao
benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência
negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial
de benefício previdenciário.
2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua
natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto
o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão
axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando
largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos,
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afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às
prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.
3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O
reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário
excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social,
ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.
4. Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, de modo que não se faz necessária, em face desse
acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a respeito do tema, porquanto se trata de
matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais, sendo o direito à pensão por morte uma espécie de
direito natural, fundamental e indisponível, não há eficácia de norma infraconstitucional que possa cortar
a fruição desse mesmo direito. Os direitos humanos e fundamentais não estão ao alcance de mudanças
prejudiciais operadas pelo legislador comum.
5. Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de
trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de
um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em
outra oportunidade, o beneficiário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo
inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado.
6. Mesmo nas hipóteses em que tenha havido o indeferimento administrativo, não se reconhece a perda do
direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração tem o dever de orientar o administrado
para que consiga realizar a prova do direito requerido, não havendo, assim, que se falar na caducidade desse
direito em razão de um indeferimento administrativo que se revela equivocado na esfera judicial.
(...) as prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, que incorpora-se ao
patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente
as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia
do beneficiário, nos exatos termos do art. 3º do Decreto 20.910/32. (...)
8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de
concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que
precedeu à propositura da ação.
(...)
10. Embargos de Divergência do particular e do MPF acolhidos, a fim de prevalecer o entendimento de
que não há que se falar em prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca a concessão do
benefício de pensão por morte.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1269726/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/03/2019.
RGPS
O caso julgado do EREsp 1269726/MG envolvia o regime próprio de previdência social, mas pode ser
aplicado também para o RGPS. Nesse sentido: STJ. 1ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 1489291/ES, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02/04/2019.
Cuidado para não confundir com a ação de revisão do benefício concedido
Se a Administração Pública defere o benefício previdenciário (RPPS), mas o beneficiário não concorda com
aquilo que foi concedido, ele tem 5 anos para ajuizar uma ação de revisão. Se não o fizer neste prazo,
haverá prescrição do fundo de direito:
Ocorre a prescrição do próprio fundo de direito na busca da revisão do ato de aposentadoria, após o
transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.
A aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e, a partir dessa concessão, inicia-se a
pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos, extingue-se não
apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito.
STJ. 2ª Turma. REsp 1730407/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/12/2018.
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Nos casos em que o servidor busca a revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio
fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da
ação. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32.
A existência de norma específica que regula a prescrição quinquenal, nos feitos que envolvem as relações
de cunho administrativo - tais como aquelas que envolvem a Administração Pública e os seus servidores , afasta a adoção do prazo decenal previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social.
STJ. 1ª Seção. Pet 9.156/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/05/2014.

DIREITO CIVIL
MANDATO
Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos praticados por advogado
substabelecido, salvo se o substabelecente tivesse ciência da inidoneidade de seu colega
O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para o
desempenho do mandato.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João contratou Carlos (advogado) para ajuizar ação contra a empresa Alfa cobrando R$ 200 mil.
Para isso, João teve que outorgar uma procuração em favor de Carlos.
João é o outorgante (mandante) e Carlos o outorgado (mandatário).
Veja o que o Código Civil diz sobre o tema:
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome,
praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
No curso do processo, Carlos ficou muito assoberbado de trabalho e, por isso, fez um substabelecimento,
com reserva de poderes, em favor de Marcelo, um colega advogado.
Substabelecimento
O substabelecimento é o ato por meio do qual o mandatário (chamado de substabelecente) transfere os
poderes recebidos pelo mandante para outra pessoa (substabelecido).
O substabelecimento pode ser:
• com reserva de poderes: ocorre quando o substabelecente (procurador original) ainda continuar com
poderes para agir em nome do mandante. Assim, na verdade, o substabelecimento com reserva de
poderes significa apenas a inclusão do substabelecido. Ex: o advogado vai fazer uma viagem e faz um
substabelecimento, com reserva de poderes, transferindo para um colega os poderes que tinha para
representar o cliente a fim de que este novo advogado possa comparecer em uma audiência.
• sem reserva de poderes: ocorre quando o substabelecente (procurador original) abre mão dos poderes
de agir em nome do mandante. O substabelecimento sem reserva de poderes significa a inclusão do
substabelecido e a saída do substabelecente. O substabelecente não poderá mais praticar atos em nome
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do mandante. Ex: um advogado é aprovado para o concurso de juiz e faz um substabelecimento, sem
reserva de poderes, transferindo para um colega, os poderes que tinha para representar o cliente.
Voltando ao caso concreto:
Marcelo, o advogado substabelecido, conseguiu convencer a empresa Alfa a fazer um acordo, pagando R$
100 mil para pôr fim ao litígio.
Marcelo levantou o dinheiro, mas repassou a João apenas R$ 65 mil, retendo, indevidamente, o restante.
João era pessoa de pouca instrução formal e foi ludibriado pelas falsas explicações dadas por Marcelo,
acreditando que ele só tinha direito realmente àquela quantia.
Alguns meses mais tarde, João conversou com seu sobrinho, que é advogado recém-formado e está
estudando para concurso. Seu sobrinho analisou a situação e percebeu que Marcelo não lhe repassou toda
a quantia que ele tinha direito.
Diante disso, João ajuizou ação de reparação de danos contra Marcelo (advogado substabelecido) e Carlos
(advogado substabelecente) cobrando os valores a mais que teria direito e que não recebeu.
Carlos, o advogado substabelecente, apresentou contestação na qual suscitou a sua ilegitimidade passiva
argumentando que foi Marcelo quem conduziu toda a negociação e recebeu o pagamento, não tendo ele
(Carlos) participado mais de qualquer ato do processo após o substabelecimento.
A pergunta que surge, portanto, é a seguinte: o advogado substabelecente (mantidos os seus poderes)
responsabiliza-se solidariamente pelos prejuízos causados a cliente por ato ilícito praticado unicamente
pelo advogado substabelecido, que deixou de lhe repassar os valores recebidos em razão de acordo, por
ele subscrito, realizado entre as partes, o qual pôs fim à demanda?
• Em regra, NÃO.
• Exceção: o advogado substabelecente responderá pelo ato ilícito do advogado substabelecido se, no
momento da escolha, ele tivesse inequívoca ciência da inidoneidade do causídico para quem estava
transferindo os poderes.
O advogado substabelecente, por expressa disposição legal, somente se responsabiliza pelos atos
praticados pelo causídico substabelecido se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções
dadas a ele, em havendo, naturalmente, autorização para substabelecer.
Essa é a redação do § 2º do art. 667 do Código Civil:
Art. 667 (...)
§ 2º Havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados
pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele.
Se na procuração havia autorização para substabelecer, o mandatário (substabelecente) não responde
pelos atos praticados pelo substabelecido que venham causar danos ao mandante, salvo se for
comprovada a sua culpa in eligendo, que se dá no caso de o mandatário proceder a uma má escolha do
substabelecido, recaindo sobre pessoa que não possui capacidade legal (geral ou específica), condição
técnica ou idoneidade para desempenhar os poderes a ela transferidos.
A culpa in eligendo resta configurada, ainda, se o substabelecente negligenciar orientações ou conferir
instruções deficientes ao substabelecido, subtraindo-lhe as condições necessárias para o bom
desempenho do mandato.
Para o reconhecimento da culpa in elegendo do substabelecente, é indispensável que este, no momento
da escolha, tenha inequívoca ciência a respeito da ausência de capacidade legal, de condição técnica ou
de idoneidade do substabelecido para o exercício do mandato.
Como explica a doutrina:
“Se o mandatário tem autorização expressa para substabelecer, nenhuma responsabilidade lhe
será imputada em razão da conduta culposa do substabelecido, salvo se, ao fazer a escolha do
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substituto, eleger mal, indicando pessoa que careça das qualidades necessárias para bem executar
o mandato, desde que tal circunstância fosse ou devesse ser do seu conhecimento. Assim, se ao
substabelecer o mandatário escolhe pessoa notoriamente incapaz ou insolvente, ou destituída das
qualidades indispensáveis à execução do mandato, torna-se responsável perante o mandante por
ter obrado com culpa in elegendo (§ 2º).” (Tepedino, Gustavo. Comentários ao Novo Código Civil.
Volume X. Coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense. 2008. p. 105.).
É certo que o substabelecimento, em especial o com reserva de poderes, demonstra que o
substabelecente possui o mínimo de confiança no substabelecido. Todavia, essa relação prévia de
confiança, por si, não é suficiente para vincular o substabelecente, a ponto de responsabilizá-lo por atos
praticados pelo substabelecido que venham a desbordar dos poderes transferidos, a revelar sua inaptidão
para o exercício do mandato. Entendimento contrário redundaria na responsabilidade sempre solidária
entre mandatário e substabelecido pelos atos praticados por esse último. Isso seria uma espécie de
imputação objetiva que não encontra nenhum amparo legal.
Em suma:
O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir inequívoca
ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para o desempenho do
mandato.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

CONSÓRCIO
Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista quitou todo o saldo
devedor, a administradora do consórcio deverá fazer a liberação imediata da carta de crédito
A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em
razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente
da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.
João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo seguro
de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o risco de
morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessório ao
contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do consórcio
afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do consórcio, a
contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido.
Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recusou-se
a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria que
aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a postura
da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não havendo lógica
em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da dívida pela seguradora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 (Info 596).
Em direito civil/empresarial, o que é um consórcio?
O consórcio ocorre quando um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) se reúne com o objetivo de comprar um
determinado tipo de bem (móvel ou imóvel) ou adquirir um serviço. O exemplo mais comum é o consórcio
para compra de veículos, mas existem para diversas outras espécies de bens, inclusive para imóveis.
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Cada pessoa que faz parte do consórcio pagará parcelas mensais e, todos os meses, haverá a possibilidade
de um ou mais integrantes do consórcio serem contemplados.
A contemplação pode acontecer de duas formas: por meio de sorte ou pelo maior lance.
Sorteio é a escolha de um dos participantes que será beneficiado por meio da sorte (este sorteio é
normalmente feito pela Loteria Federal).
O lance consiste na possibilidade de os participantes do consórcio oferecerem um valor para serem logo
contemplados. É uma espécie de “leilão” para ser logo contemplado. Ex: o consórcio é de R$ 100 mil e a
pessoa dá um lance de R$ 50 mil, ou seja, ela aceita pagar R$ 50 mil de suas parcelas adiantado em troca
de ser logo contemplada. Aquele que oferece o maior lance no mês será contemplado.
Quando a pessoa é contemplada, ela recebe um crédito no valor do bem objeto do consórcio. Isso é
chamado de “carta de crédito”.
Ex: Pedro aderiu ao consórcio de um carro da marca XX, modelo YY, no valor de R$ 100 mil. Isso significa
que, durante um determinado período (48, 60, 90 meses etc.), ele pagará uma prestação mensal e todos
os meses um ou mais participantes do consórcio serão sorteados ou poderão dar lances. Caso a pessoa
seja sorteada ou seu lance seja o maior, ela receberá o crédito de R$ 100 mil e poderá, com ele, comprar
aquele carro ou outro bem daquele mesmo segmento de sua cota (outro veículo de modelo diferente).
Os consórcios são indicados para pessoas que querem comprar determinado bem, mas não precisam dele
de imediato e têm certa dificuldade de economizar. Assim, sabendo que possui aquela prestação mensal, a
pessoa fica obrigada a poupar e, um dia, será contemplada, seja por sorteio, seja por decidir dar um lance.
Para a maioria dos economistas, o consórcio não é um bom negócio, salvo se a pessoa for contemplada
logo no início ou se, como já dito, ela não tiver disciplina para economizar sozinha.
Uma curiosidade: o consórcio é um tipo de compra/investimento que foi criado no Brasil, tendo surgido
na década de 60, por iniciativa de um grupo de funcionários do Banco do Brasil que se reuniu para comprar
carros por meio dessa “poupança coletiva”.
Legislação
O sistema de consórcios é atualmente regido pela Lei nº 11.795/2008, sendo essa atividade regulada pelo
Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009.
Classificação
Trata-se de contrato plurilateral, consensual, oneroso, comutativo, de execução continuada, por adesão,
sendo celebrado entre a administradora e o consorciado, momento a partir do qual fica formalizado o
ingresso deste último no grupo consorcial (Min. Luis Felipe Salomão).
O que é uma administradora de consórcio?
A administradora de consórcio é uma pessoa jurídica que é responsável pela formação e administração de
grupos de consórcio. Em outras palavras, é ela quem organiza o consórcio.
A administradora de consórcio cobra algum valor dos participantes para organizar o consórcio?
SIM. As administradoras de consórcio cobram uma “taxa de administração” como contraprestação pela
administração do grupo de consórcio.
O percentual da taxa de administração deve estar definido no contrato de adesão ao consórcio.
Seguro de proteção financeira
O seguro de proteção financeira é um seguro oferecido pelas instituições financeiras ao indivíduo que vai
fazer um financiamento bancário ou contrato de consórcio. Por meio desse seguro, o contratante paga
determinado valor a título de prêmio à seguradora e, se antes de ele terminar de pagar as parcelas que
deve à instituição financeira, ocorrer algum imprevisto combinado no contrato (ex: despedida involuntária
do emprego, perda da renda, invalidez etc.), a seguradora tem a obrigação de quitar (total ou
parcialmente, conforme o que for previsto no ajuste) a dívida com o banco.
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Trata-se, portanto, de um pacto acessório oferecido junto com o contrato principal.
O seguro é o contrato acessório e o financiamento ou consórcio é o contrato principal.
É uma espécie de seguro prestamista.
Imagine a seguinte situação hipotética:
João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio destinado à
aquisição de um automóvel.
Neste contrato, havia uma cláusula prevendo seguro de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro
prestamista com cobertura para o risco de morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida
como pacto acessório ao contrato de consórcio.
Por meio deste seguro prestamista, a administradora do consórcio afirmou o seguinte: se o contratante
falecer antes de quitar todas as parcelas do consórcio, a contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo
devedor relativo à cota do consorciado falecido.
Morte de João
Antes do fim do consórcio, João faleceu.
Maria, viúva de João e sua única herdeira, pleiteou a liberação imediata da carta de crédito, ou seja, pediu
para ter o direito de receber o crédito para a aquisição do veículo.
A administradora do consórcio respondeu que o débito havia sido liquidado pela seguradora, ou seja, a
seguradora quitou todas as parcelas que João iria pagar até o fim do consórcio. Apesar disso, a
administradora disse que Maria (herdeira de João) não poderia receber imediatamente o carro. Ele teria
que continuar seguindo as regras do consórcio (com a diferença de que não iria mais pagar nada) e só teria
direito ao veículo se fosse sorteado (nos sorteios mensais que são realizados) ou então quando o consórcio
acabasse (oportunidade na qual quem ainda não foi sorteado recebe).
Enfim, para a administradora, o seguro prestamista garante apenas o pagamento de todas as parcelas do
consórcio, mas não assegura o recebimento imediato da carta de crédito.
Agiu corretamente a administradora do consórcio?
NÃO.
A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da
quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva
contemplação ou do encerramento do grupo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 (Info 596).
A Lei nº 11.795/2008, Lei dos Consórcios, não trouxe previsão específica sobre o que deve ser feito em
caso de falecimento do consorciado que estava protegido por seguro prestamista. Essa Lei não diz se o
beneficiário deve receber imediatamente a carta de crédito ou se deve permanecer aguardando o sorteio
ou o fim do consórcio para, só então, receber a carta.
Apesar da ausência de previsão legal, a solução dada pela administradora dos consórcios não foi correta.
Com base na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista
vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação
do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez
que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em
qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.
A atitude da administradora do consórcio configura enriquecimento sem causa, considerando que é
disponibilizado imediatamente todo o valor da cota do falecido ao grupo consorcial, sem a devida
contraprestação por parte deste.
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RESPONSABILIDADE CIVIL
O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera
uma presunção de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito
Importante!!!
Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito,
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de
causalidade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João conduzia seu veículo quando acertou Laura, pedestre, causando-lhe graves ferimentos que a
impediram de trabalhar durante vários dias.
Vale ressaltar que, logo após o acidente, a polícia realizou “teste do bafômetro” em João, tendo sido
constatada a presença de 0,97 mg/l (noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar).
Alguns meses depois, Laura ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra João.
Contestação
Em sua contestação, o réu alegou a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito. Afirmou que a
autora estava atravessando a rua em um local que não tinha faixa de pedestre e com iluminação precária,
colocando-se em situação de risco que veio a se implementar.
Alegou que o fato de o exame de alcoolemia ter apresentado resultado positivo não é capaz, por si só, de
induzir a conclusão por sua responsabilidade, notadamente se considerada a conduta imprudente da vítima.
Argumentou que não existe nexo de causalidade entre a embriaguez e o motivo da colisão, esclarecendo
que não foi o fato de estar embriagado que deu causa ao atropelamento e sim a circunstância de a autora
estar transitando na beira da rua, em local onde a iluminação desfavorece o trânsito de veículos,
impedindo o desvio em tempo de evitar a colisão.
Instrução probatória
Mesmo após a instrução probatória, não ficou devidamente esclarecido se a vítima, no momento em que
foi atingida pelo veículo - conduzido pelo réu alcoolizado - encontrava-se na calçada da avenida ou à
margem da calçada, na pista de rolamento, ali caminhando ou se preparando para atravessar a rua.
Sentença
O juiz acolheu a tese do réu e disse que, como não foi possível definir se a vítima se encontrava na calçada
ou na pista de rolamento (ainda que à margem, próxima da calçada), não se poderia reconhecer a culpa
do condutor do veículo, a despeito de ele se encontrar alcoolizado. Logo, a autora não teria conseguido
comprovar a culpa do réu pelo acidente de trânsito.
Vale ressaltar que, segundo o art. 373, I, do CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Agiu corretamente o juiz, segundo o STJ?
NÃO.
Segundo decidiu o STJ:
O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção de que ele é o culpado pelo
acidente de trânsito.
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Em uma ação de indenização envolvendo acidente de trânsito, o condutor do veículo que estava
embriagado no momento do evento possui, contra si, uma presunção de que é culpado.
Haverá, assim, uma inversão do ônus probatório, de forma que caberá a ele (condutor embriagado)
demonstrar alguma causa excludente do nexo de causalidade.
Inobservância das normas de trânsito e presunção de culpa
A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a
caracterizar sua culpa presumida se tal comportamento
representar, objetivamente, o
comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal
conduta, contraria as regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente no caso concreto,
hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar
a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima,
a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
Aplica-se aqui a tese da culpa da legalidade (ou culpa contra a legalidade).
Tese da culpa contra a legalidade (culpa da legalidade)
Segundo a tese da culpa contra a legalidade (ou culpa da legalidade), deve-se reconhecer a culpa
presumida do agente que violar dever jurídico imposto em norma jurídica regulamentar.
Assim, por exemplo, o condutor que tiver descumprido uma norma de trânsito será considerado
presumivelmente culpado pelo acidente, devendo indenizar a vítima, salvo se comprovar uma causa
excludente do nexo causal.
Vale ressaltar que se trata de uma presunção relativa (presunção iuris tantum). Há, portanto, uma inversão
do ônus da prova, considerando que ele (agente que descumpriu a norma) é quem terá que comprovar a
causa excludente. Se não conseguir isso, será condenado a indenizar.
Aplicação em especial nos acidentes de trânsito
A teoria da culpa contra legalidade se aplica principalmente nos “casos de acidentes de veículos e
encontraria fundamento no fato de as autoridades competentes se basearem na experiência daquilo que
normalmente acontece, ao expedirem os regulamentos e instruções de trânsito para segurança do tráfego
em geral.
(...)
A jurisprudência pátria tem admitido a presunção de culpa em determinados casos de infração aos
regulamentos de trânsito: colisão na traseira de outro veículo, por inobservância da regra que manda o
motorista guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua
frente; invasão de preferencial, em desrespeito à placa ‘Pare’ ou à sinalização do semáforo; invasão da
contramão de direção, em local de faixa contínua; velocidade excessiva e inadequada para o local e as
condições do terreno; pilotagem em estado de embriaguez etc” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil
brasileiro. Vol. 4. Responsabilidade Civil. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 303-304).
Não é toda infração administrativa que gerará essa presunção
Vale ressaltar que não é todo e qualquer comportamento contrário às normas de trânsito que repercute
na apuração da responsabilidade civil, especificamente na caracterização da culpa presumida do agente.
A título de exemplo, pode-se citar o caso do condutor que se envolve em acidente de trânsito, com carteira
de habilitação vencida há mais de 30 (trinta) dias. Ainda que, nos termos do art. 162, V, do Código de
Trânsito Brasileiro tal conduta configure infração administrativa gravíssima, o condutor não terá, contra
si, a presunção de culpa, pois esta circunstância, objetivamente considerada, não se revela idônea a
atribuir ao condutor a produção do evento danoso.
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Inobservância das normas de trânsito gera a presunção se essa conduta tiver o condão de gerar o acidente
A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a
caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento revela-se idôneo a causar o acidente no
caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor
comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo
da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
Voltando ao caso concreto
É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez representa, por si só, gravíssimo
descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool
compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de
autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove
alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica
o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de
veículo automotor de forma segura.
Assim, dirigir embriagado é uma conduta contrária às normas jurídicas de trânsito e que, além disso,
revela-se idônea (apta) à produção do acidente.
Em tais circunstâncias, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do
ônus probatório. Cabe, assim, ao motorista embriagado comprovar uma causa excludente do nexo causal.
Se não conseguir, terá que indenizar.
Conclusão:
Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, presume-se
culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de embriaguez, cabendo-lhe o
ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 (Info 644).
Observação final: vale ressaltar que o tema tratado envolve responsabilidade (aspecto cível) e não a
responsabilidade penal. A culpa presumida (culpa in re ipsa) não é aceita, atualmente, no Direito Penal,
tendo em vista que se trata de responsabilidade penal objetiva. A culpa não se presume, deve ser provada.

COLAÇÃO (SUCESSÕES)
Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele economizou ao morar
gratuitamente no imóvel do autor da herança enquanto este era vivo
É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspondente
à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.
Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em seu
nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor dos
“alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.
O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com
comodato.
Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do art.
2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da herdeira a fim
de justificar a necessidade de colação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/03/2019
(Info 644).
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Noção geral sobre colação
Quando uma pessoa morre, o Código Civil prevê diversas regras para que o patrimônio do falecido seja
partilhado entre os seus herdeiros.
Ex.: se o falecido tiver deixado filhos: o cônjuge supérstite poderá ou não concorrer com eles na divisão
da herança (teremos que analisar o regime de bens). Entre os filhos, por sua vez, não existe distinção,
devendo cada um deles receber o mesmo quinhão.
Ocorre que pode acontecer de o falecido, quando ainda era vivo, ter “doado” alguns de seus bens para os
descendentes ou para seu cônjuge/companheiro. Ex.: João possuía dois apartamentos e três filhos;
quando ainda estava vivo, João doou um apartamento para o filho 1 e outro para o filho 2, não doando
nada para o filho 3.
Na situação narrada no exemplo, repare que houve uma distribuição desigual do patrimônio. Assim,
quando João morresse, sua esposa e o filho 3 ficariam, em tese, sem herança, porque João, ainda em vida,
teria doado os bens para os outros filhos.
O legislador entendeu que esse cenário não seria “justo” e, por isso, criou uma regra para proteger os
herdeiros necessários contra doações que forem feitas durante a vida do falecido sem respeitar a igualdade
que deve existir entre os herdeiros necessários que concorrem entre si.
Assim, em nosso exemplo, depois que João falecer, o CC impõe que os filhos 1 e 2 deverão “devolver” os
apartamentos doados e estes imóveis, juntamente com o restante da herança deixada pelo morto, serão
divididos entre os herdeiros, na forma prevista pela lei.
Conceito de colação
Colação é...
- o dever imposto pelo Código Civil
- aos herdeiros necessários do falecido
- no sentido de que, se eles receberam alguma doação do falecido quando este ainda era vivo,
- serão obrigados a trazer de volta para o monte esses bens
- a fim de que, reunido todo o patrimônio que pertencia ao morto,
- ele seja partilhado entre os herdeiros na forma prevista na lei.
Previsão no Código Civil
A colação está disciplinada nos arts. 2.002 a 2.012 do CC.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa).
Enquanto estava vivo, Pedro permitiu que sua filha Vanessa ficasse morando, gratuitamente, em um
apartamento que estava em seu nome.
Vanessa permaneceu morando durante 5 anos no apartamento, até que Pedro faleceu.
Foi aberto o inventário e os dois filhos homens de Pedro pediram ao juiz que determinasse a Vanessa que ela
fizesse a colação do valor correspondente à ocupação e ao uso do imóvel que pertencia a Pedro (o falecido).
Em outras palavras, os dois filhos disseram o seguinte: durante 5 anos, Vanessa ficou morando de graça
no apartamento. O preço médio mensal dos alugueis neste condomínio é de R$ 1.000,00. Isso significa
que, se Pedro tivesse cobrado aluguel de Vanessa, ela teria que ter pagado R$ 60.000,00 (5 anos = 60
meses) ao longo desse tempo.
Logo, o valor correspondente a essa ocupação e o uso gratuito deverá ser trazido à colação.
Segundo argumentaram os dois herdeiros, se uma herdeira recebe do autor da herança o benefício de
morar sozinha em valioso apartamento sem nada pagar enquanto os outros herdeiros não recebem do
pai esse mesmo benefício e, assim, têm que se esforçar para ter sua própria moradia, não há igualdade de
tratamento, especialmente igualdade de tratamento econômico.
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A tese dos herdeiros Alberto e Rodrigo foi aceita pelo STJ?
NÃO.
É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspondente à
ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Colação abrange doações (e não comodato)
Percebe-se que o pai tinha feito um comodato com a filha.
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579 do CC).
Ocorre que a colação não abrange os valores “economizados” pelo herdeiro beneficiário do comodato. O
Código Civil não prevê isso.
A colação restringe-se aos bens doados a herdeiros e não a uso e ocupação a título de empréstimo gratuito
(comodato).
Veja a redação do art. 2.002:
Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados,
para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de
sonegação.
Não se pode confundir a doação com comodato.
Doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens
para o de outra (art. 538 do CC).
Comodato, por sua vez, como já vimos, é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. No comodato
não há transferência de propriedade do bem.
Somente a doação transfere a propriedade do bem, tendo, por isso, o condão de provocar eventual
desequilíbrio entre as quotas-partes atribuídas a cada herdeiro necessário (legítima), importando, por
isso, em regra, no adiantamento do que lhe cabe por herança.
Seria possível alegar que o autor da herança, ao emprestar o imóvel, teve gastos “não ordinários” com
a descendente e que isso geraria colação, nos termos do art. 2.010 do CC?
NÃO. O art. 2.010 do CC prevê que:
Art. 2.010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto
menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval,
assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime.
Vimos acima que empréstimo gratuito não é o mesmo que doação.
Da mesma forma, empréstimo gratuito também não pode ser considerado “gasto não ordinário”, na
medida em que o autor da herança nada despendeu (nada “gastou”) em favor da herdeira a fim de
justificar a necessidade de colação. O autor da herança, no máximo, deixou de ganhar ao não alugar o
apartamento, mas, juridicamente falando, ele não gastou com isso, não se podendo dizer que o
empréstimo foi um adiantamento da legítima.
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DIREITO DO CONSUMIDOR
PRÁTICA ABUSIVA
Produtor do espetáculo que for vender seus ingressos na internet deverá fazer isso por meio de
mais de uma empresa e não poderá cobrar valor taxa extra por estar vendendo online
Importante!!!
É abusiva a venda de ingressos em meio virtual (internet) vinculada a uma única
intermediadora e mediante o pagamento de taxa de conveniência.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
NOÇÕES GERAIS SOBRE VENDA CASADA
Venda casada (tying arrangement)
A venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço (chamado
de principal – “tying”) à concomitante aquisição de outro (secundário – “tied”), sendo que a vontade do
consumidor era a de adquirir apenas o produto ou serviço principal.
A venda casada pode se dar em duas hipóteses. Quando o fornecedor impõe ao consumidor:
a) a aquisição conjunta de dois ou mais produtos ou serviços; ou
b) limites quantitativos (quantidade mínima) na aquisição de produtos ou serviços.
A venda casada é considerada prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do CDC:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
A venda casada é ilícita porque prejudica a liberdade de escolha do consumidor na contratação.
A imposição da venda casada por parte do fornecedor faz com que o consumidor emita uma “declaração
de vontade irreal, de aquisição de um segundo produto ou serviço absolutamente dispensável”
(MIRAGEM, Bruno Nubens. Direito do consumidor. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 186)
Venda casada “às avessas”, indireta ou dissimulada
Ocorre quando há dois produtos ou serviços diferentes, mas relacionados entre si, ou seja, são produtos
ou serviços diferentes, mas que geralmente são consumidor/usados juntos e o fornecedor do primeiro só
admite a aquisição do segundo se for também fornecido por ele.
Assim, o consumidor adquire um produto ou serviço e, se quiser comprar o outro produto ou serviço
diferente, mas ligado ao primeiro, só poderá adquirir do fornecedor do primeiro.
Nas palavras da Min. Nancy Andrigui:
“A venda casada ‘às avessas’, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de
consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à
única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do
consumidor.”
O exemplo clássico é o da pipoca do cinema.
Determinada rede de cinema somente permitia que o consumidor entrasse nas salas de projeção dos
filmes portando pipoca ou outros lanches que tivessem sido comprados na própria lanchonete do cinema.
O STJ decidiu que essa prática é ilícita: STJ. 3ª Turma. REsp 1331948/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 14/06/2016.
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Trata-se de prática abusiva por configurar venda casada, violando, indiretamente, o art. 39, I, do CDC.
Ao obrigar o consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, a rede
dissimula uma venda casada e, sem dúvida alguma, limita a liberdade de escolha do consumidor (art. 6º,
II, do CDC), o que revela prática abusiva. Perceba que a empresa não obriga o consumidor a adquirir o
produto, porém impede que o faça em outro estabelecimento.
Desse modo, de forma indireta, dissimulada, “às avessas”, veda o ingresso dos consumidores em suas
salas de exibição de filmes cinematográficos com produtos alimentícios que não os fornecidos por ela.
O consumidor deve poder escolher livremente o produto ou o serviço que bem quiser,
independentemente da aquisição concomitante de outros produtos e serviços oferecidos no mercado e
por ele não desejados.
Outro exemplo:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
STJ. 2ª Seção. REsp 1639259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018 (recurso
repetitivo) (Info 639).
Assim, o banco não pode:
• obrigar o contratante a fazer o seguro para ter direito ao financiamento (ex: só receberá o financiamento
bancário se aderir ao seguro). Seria venda casada “direta”.
• obrigar o contratante a fazer o seguro com determinada seguradora. Seria venda casada “indireta”.
Venda casada pela imposição de intermediário
A doutrina aponta uma outra espécie de venda casada, um pouco diferente das que foram explicadas
acima, e que está expressamente prevista no art. 39, IX, do CDC:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
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;
O objetivo aqui do legislador foi o de impedir que o fornecedor imponha, ao consumidor, a figura de um
intermediário. Não fosse esse inciso, o fornecedor poderia dizer ao consumidor: você não pode adquirir
diretamente de mim o produto ou serviço. Deve procurar o revendedor “x”.
Conforme explica a doutrina:
“cuida-se de imposição de intermediários àquele que se dispõe a adquirir, diretamente, produtos
e serviços mediante pronto pagamento” (GRINOVER, Ada Pellegrini (et al.) Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Vol. I, 10ª ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2011, pág. 393)
Nem toda operação vinculada será ilícita
Existem algumas operações vinculadas que são lícitas, como ocorre nos pacotes de viagem e em inúmeras
outras situações em que o mercado cria, desenvolve e oferece produtos e serviços cuja comercialização
ocorre em conjunto.
Assim, é possível condicionar a aquisição de produtos e serviços que são usualmente vendidos separados,
se ficar demonstrado, no caso concreto, que haverá uma correspondente vantagem ao consumidor.
Desse modo, permite-se ao fornecedor oferecer promoções, vantagens ou benefícios ao cliente que se
propõe a adquirir mais de um produto ou serviço, ainda que, inicialmente, não tenha havido qualquer
interesse do consumidor manifestado nesse sentido.

Informativo 644-STJ (12/04/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 20

Informativo
comentado
VENDA DE INGRESSOS PELA INTERNET VINCULADA A UMA ÚNICA INTERMEDIADORA E COM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA
Venda de ingressos
O oferecimento dos ingressos ao público interessado pode ocorrer:
• pelo próprio promotor ou produtor do evento; ou
• por meio de pessoa ou empresa terceirizada.
Existem, inclusive, empresas especializadas nessa atividade específica. Exs: Ticket Mais, Tickets For Fun,
Sympla, Ingresso Fácil, Ingresso Rápido etc.
“Taxa de conveniência”
Algumas empresas especializadas na venda de ingressos cobram dos consumidores um “valor” adicional
pelo fato de eles estarem comprando os ingressos por meio da sua página na internet.
Imagine, por exemplo, que o Ingresso Rápido esteja vendendo os ingressos para o show da Sandy e Júnior.
Suponhamos que o ingresso seja R$ 200,00. A empresa de venda, contudo, cobra R$ 10,00 como “taxa”
pelo fato de o consumidor estar adquirindo o ingresso em sua plataforma de venda na internet. Assim, o
consumidor irá pagar R$ 210,00 (200 do ingresso + 10 pela “taxa”).
Esse valor cobrado pelas empresas de venda de ingresso ficou conhecida no dia-a-dia como “taxa de
conveniência” (vale ressaltar que não tem nenhuma relação com a taxa enquanto espécie de tributo).
A cobrança dessa “taxa de conveniência” é válida?
NÃO.
As empresas terceirizadas que atuam na venda dos ingressos celebram com o promotor ou produtor do
evento um contrato de intermediação, ou seja, um pacto para que ela conduza negócios em nome do
produtor cultural. Esse ajuste é chamado, pelo Código Civil, de “contrato de corretagem” (art. 722).
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa (empresa de ingressos), não ligada a outra em
virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se
a obter para a segunda (empresa que está produzindo o show) um ou mais negócios (venda de
ingressos), conforme as instruções recebidas.
O STJ afirmou que não há relação contratual direta entre a empresa de venda de ingressos (que atua como
corretora) e o consumidor. O contrato é entre a empresa de intermediação e a empresa produtora do
show (chamada de incumbente). Logo, quem deve arcar com a remuneração da empresa de
intermediação é a empresa produtora do espetáculo, conforme prevê o art. 725 do CC:
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.
Para o STJ, a venda dos ingressos pela internet gera inúmeras vantagens e comodidades para os
promotores dos eventos culturais, de forma que eles devem ser os responsáveis pelo pagamento da
remuneração das empresas que comercializam os ingressos online.
A venda pela internet alcança interessados em número infinitamente superior do que a venda por meio
presencial, privilegia os interesses dos produtores e promotores do espetáculo cultural de terem, no
menor prazo possível, vendidos os espaços destinados ao público e realizado o retorno dos investimentos
até então empregados.
Ao se cobrar do consumidor essa “taxa de conveniência”, o fornecedor transfere para o consumidor
parcela considerável do risco do empreendimento considerando que os custos com a venda dos ingressos
devem ser arcados pelos próprios fornecedores.
A venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica e essencial do negócio, risco
da própria atividade empresarial que visa o lucro e integrante do investimento do fornecedor, compondo,
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portanto, o custo básico embutido no preço. Assim, na intermediação por meio da corretagem, como não
há relação contratual direta entre o corretor e o terceiro (consumidor), quem deve arcar, em regra, com
a remuneração do corretor, é a pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente.
Não se trata de mera conveniência
O STJ afirmou que a compra pela internet não pode ser considerada uma mera conveniência. Isso porque,
na prática, atualmente, quase todos adquirem os ingressos online diante dos inúmeros benefícios em
relação à compra presencial (exs: ausência de filas, deslocamentos etc.).
Assim, é fictícia a liberdade do consumidor em optar pela aquisição virtual ou pela presencial.
Vantagem excessiva ao fornecedor
Verifica-se, portanto, da soma desses fatores, o desequilíbrio do contrato, tornando-o extremamente
desvantajoso ao consumidor enquanto confere vantagem excessiva ao fornecedor, o que também acaba
por vulnerar o princípio da vedação à lesão enorme, previsto nos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.
Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da prática da venda casada imposta ao consumidor em
prestação manifestamente desproporcional, devendo ser admitido que a remuneração da intermediadora
da venda, mediante a taxa de conveniência, deveria ser de responsabilidade dos promotores e produtores
de espetáculos culturais, verdadeiros beneficiários do modelo de negócio escolhido.
Lesão enorme
Segundo a lesão enorme, “são abusivas as cláusulas que configurem lesão pura, decorrentes da simples
quebra da equivalência entre as prestações, verificada, de forma objetiva, mesmo que não exista vício na
formação do acordo de vontades” (Min. Nancy Andrighi, REsp 1.737.428-RS).
O instituto da lesão enorme está previsto expressamente no art. 39, V, e no art. 51, IV, do CDC:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
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;
Lesão do CC x Lesão enorme do CDC
“Cumpre anotar que o Código Civil de 2002 consagrou a lesão como vício do consentimento, a gerar a
anulação do negócio jurídico correspondente (arts. 157 e 171 do CC). Todavia, a lesão civilista tem uma
feição subjetiva, por exigir a premente necessidade ou inexperiência, ao lado da onerosidade excessiva. A
lesão tratada pelo art. 51, inc. IV, é uma lesão objetivada, como o é todo o sistema consumerista; bastando
o mero desequilíbrio pela quebra da boa-fé e da função social para a sua configuração. Ato contínuo, a
lesão consumerista gera a nulidade absoluta e não relativa do contrato, trazendo uma consequência de
maior gravidade.” (TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do
Consumidor. 7ª ed., São Paulo: Método, 2018, p. 336).
A venda dos ingressos pela internet pode ocorrer por meio de uma única empresa? Ex: somente a Tickets
For Fun vende os ingressos do show do Pearl Jam; apenas a Ingresso Fácil vende os ingressos para o
show do Red Hot Chili Peppers?
NÃO.
A empresa produtora do show pode vender seus ingressos na internet unicamente por meio de seu
próprio site.
Informativo 644-STJ (12/04/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 22

Informativo
comentado
No entanto, se o produtor/promotor do espetáculo cultural decidir vender os ingressos na internet por
meio de empresa terceirizada (empresa especializada em venda de ingressos), este produtor/promotor
deverá oferecer ao consumidor diversas opções de compra em diversos sites.
Para o STJ, se o produtor/promotor oferecer os ingressos por meio de uma única empresa de venda online,
isso limita a liberdade de escolha dos consumidores e configura venda casada, na modalidade indireta ou
“às avessas”, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
(...)
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;
Em suma:
É abusiva a venda de ingressos em meio virtual (internet) vinculada a uma única intermediadora e
mediante o pagamento de taxa de conveniência.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Eficácia nacional
A decisão acima explicada foi proferida no bojo de uma ação civil pública (ação coletiva de consumo)
proposta por uma associação de defesa do consumidor, de forma que o STJ afirmou que: “os efeitos e a
eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade
dos interesses metaindividuais postos em juízo”.
Em outras palavras, essa decisão proibindo a cobrança de taxa de conveniência e a venda por meio de
uma única empresa vale em todo o território nacional.
Essa é a jurisprudência atual do STJ que não aplica o art. 16 da LACP de forma literal:
No julgamento do REsp 1.243.887/PR, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, a Corte
Especial, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n. 7.347/1985, consignou ser indevido limitar a
eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas, de maneira aprioristica, ao território da
competência do órgão judicante.
STJ. Corte Especial. AgInt nos EREsp 1447043/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/09/2018.
Importante, no entanto, esclarecer que esta decisão vincula apenas a empresa que foi ré na ação (Ingresso
Rápido Promoção de Eventos Ltda.). As demais empresas não estão formalmente obrigadas a cumprir a
decisão. No entanto, caso algum consumidor questione judicialmente, a chance de ter sucesso é muito grande.

PRÁTICA ABUSIVA
Não é prática abusiva a conduta do hotel que estipule
o horário do check-in às 15h e do check-out às 12h
Não é abusiva a cobrança de uma diária completa de 24 horas em hotéis que adotam a prática
de check-in às 15:00h e de check-out às 12:00h do dia de término da hospedagem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/03/2019
(Info 644).
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Check-in e check-out
Check-in é o registro do hóspede no hotel, ou seja, o momento no qual ele passa a ter o direito de ficar ali
hospedado. Normalmente, o horário do check-in é às 12h (“meio dia”). Isso significa que, se João reservou
um hotel para o dia 03/03, ele poderá fazer o registro na recepção do hotel e entrar no quarto a partir das
12h do dia 03/03. Se chegar no hotel, às 9h do dia 03/03, por exemplo, não tem direito de entrar no quarto
porque ainda não chegou o horário do check-in.
Check-out, por sua vez, é o horário que o hóspede deverá deixar as acomodações do hotel. Normalmente,
o horário do check-out também é às 12h. Ex: se João contratou quatro diárias do hotel, ele entrou no dia
03/03 e deverá sair do quarto até as 12h do dia 07/03.
Imagine a seguinte situação hipotética:
Vimos acima que, geralmente, o check-in e o check-out dos hotéis é feito às 12h. No entanto, existem
hotéis que adotam outra política.
Suponhamos que no hotel Sheraton São Paulo, o check-in ocorre às 15h. Por outro lado, o check-out é às 12h.
Assim como o Sheraton, existem outros hotéis que adotam essa mesma prática.
Uma associação de defesa do consumidor não concordou com isso e ajuizou ação coletiva pedindo que
que o Poder Judiciário declarasse que essa prática é abusiva e condenasse os hotéis a não mais adotá-la.
A associação alegou que os hotéis que agem assim cobram por 1 diária, mas oferecem menos que 24 horas
de hospedagem, considerando que o cliente entra às 15h e sai às 12h do outro dia, ficando, portanto,
apenas 21 horas no hotel.
A autora argumentou, ainda, que existe uma Lei federal (a Lei nº 11.771/2008), que diz expressamente,
em seu art. 23, § 4º, que a diária deve corresponder ao período de 24 horas de hospedagem:
Lei nº 11.771/2008 (Lei da Política Nacional de Turismo)
Art. 23 (...)
§ 4º Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da unidade
habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro) horas, compreendido nos
horários fixados para entrada e saída de hóspedes.
O STJ concordou com os argumentos da associação? Essa prática é abusiva? É abusiva a conduta dos
hotéis que estipulam o check-in às 15h e o check-out às 12h?
NÃO.
Não é abusiva a cobrança de uma diária completa de 24 horas em hotéis que adotam a prática de checkin às 15:00h e de check-out às 12:00h do dia de término da hospedagem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Não se deve fazer uma interpretação literal do § 4º do art. 23 da Lei nº 11.771/2008
Se fosse feita uma interpretação literal do § 4º do art. 23 da Lei nº 11.771/2008 (Lei Nacional de Turismo),
realmente, chegaríamos à conclusão de que a diária de um hotel ou outro estabelecimento congênere
deveria corresponder ao período de 24 horas entre a entrada e a saída do hóspede.
Contudo, deve-se afastar a interpretação literal e permitir essa prática com base em um interpretação
razoável que leve em consideração outros fatores, como:
• a boa-fé do fornecedor;
• a necessidade de um período de tolerância para que o novo hóspede entre no hotel após a saída daquele
que estava ocupando o quarto; e
• os usos e costumes do serviço prestado ao mercado consumidor.
Vale ressaltar que os horários do check-in e check-out são divulgados de forma bem ostensiva e clara ao
consumidor, não havendo, portanto, uma falha de informação.
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Essa diferença entre a entrada (às 15h) e a saída (às 12h) é razoável e existe para permitir que o hotel se
organize, limpe e quarto e permita que outro hóspede possa ocupá-lo.
Assim, não há uma ilegalidade ou abusividade que mereça reprimenda por parte do Poder Judiciário.
Hóspede pode entrar antes às 12h, desde que haja quartos disponíveis já limpos
Outro argumento mencionado como reforço está no fato de que os hotéis que adotam o check-in às 15h,
na prática, admitem que o hóspede ingresse antes desse horário, desde que existam quartos disponíveis
na hora em que chegam ao hotel.
Desse modo, percebe-se que esse horário de check-in às 15h é um termo máximo para que o quarto esteja
pronto para o cliente, ou seja, não é necessariamente um termo inicial do contrato de hospedagem e sim
uma prévia advertência de que o quarto poderá não estar à disposição do hóspede antes das 15h.
Em suma, a fixação de horários diversos de check-in (15h) e check-out (12h) atende a interesses legítimos
do consumidor e do prestador dos serviços de hospedagem, espelhando antiga prática amplamente aceita
dentro e fora do Brasil.

DIREITO EMPRESARIAL
REGISTRO DE MARCA
O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu reconvenção
apresentada por litisconsorte passivo pedindo a nulidade de registro de marca
O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de
registro de marca.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.775.812-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa PZ registrou, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a marca CAFÉ NO BULE.
Ocorre que a empresa M2 já tinha registrado, no INPI, a marca CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA.
Diante disso, a empresa M2 ajuizou ação de nulidade de registro contra o INPI e contra a empresa PZ
pedindo que seja anulado o registro feito pela PZ e que ela (autora) possa utilizar a marca CAFÉ NO BULE.
De quem é a competência para julgar ação na qual se requer a nulidade de uma marca registrada no INPI?
Justiça Federal. Isso porque, nesta situação, haverá interesse jurídico do INPI na demanda, considerando
que foi a autarquia que concedeu o registro, incidindo, portanto, na hipótese do art. 109, I, da CF/88:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
No mesmo sentido, prevê a Lei nº 9.279/96:
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal (...)
A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI,
tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser
empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa
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discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os
efeitos de direito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1281448/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em5/6/2014.
A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada
em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível,
incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI.
STJ. 3ª Turma. REsp 1322718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2012.
Reconvenção
A empresa ré PZ formulou reconvenção pedindo a nulidade da marca CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA
registrada em favor da empresa M2.
A reconvenção é...
- uma espécie de resposta do réu
- no qual ele (réu originário/reconvinte) irá demandar contra o autor originário (reconvindo)
- ou seja, ele irá formular uma pretensão própria contra o autor originário
- pretensão esta que deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
A reconvenção é, portanto, um contra-ataque do réu. Trata-se de uma demanda (ação) proposta pelo réu
contra o autor, no prazo de resposta, aproveitando-se do mesmo processo em que o réu está sendo
demandado.
Pressupostos da reconvenção
Para que seja possível a reconvenção, é necessário o preenchimento de três pressupostos processuais:
1) Conexão: a pretensão formulada pelo réu/reconvinte deverá ser conexa com a ação principal ou com o
fundamento da defesa (art. 343 do CPC/2015);
2) Competência: o pedido formulado pelo réu/reconvinte precisa ser de competência do juízo que está
julgando a ação originária. Se aquilo que o réu/reconvinte pretende for de competência de outro juízo,
não cabe reconvenção.
3) Identidade procedimental: o procedimento previsto para o pedido formulado na reconvenção deve ser
o mesmo da ação originária. Isso porque a ação principal e a reconvenção seguirão conjuntamente no
mesmo procedimento. Logo, os ritos não podem ser diferentes.
A reconvenção deve ser proposta em petição separada da contestação?
• CPC/1973: previa que a contestação e a reconvenção deveriam ser oferecidas simultaneamente, mas
em peças autônomas (art. 299). Em outras palavras, deveria ser feita uma petição para a contestação e
outra para a reconvenção.
• CPC/2015: prevê que a reconvenção é apresentada na mesma peça que a contestação (art. 343). A
reconvenção é um “tópico” da contestação.
Voltando ao nosso exemplo:
O juiz proferiu sentença na qual:
• julgou improcedente o pedido formulado pela autora M2 contra a PZ e o INPI;
• extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito sob o argumento de que não havia conexão com a
ação principal.
O INPI interpôs apelação contra o capítulo da sentença que extinguiu a reconvenção sem resolução do
mérito.
O TRF2, contudo, não conheceu da apelação alegando que o INPI não tinha legitimidade para recorrer
considerando que não foi ele quem apresentou a reconvenção (e sim a outra ré).
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A questão chegou ao STJ? O INPI possui legitimidade neste caso?
SIM.
O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro
de marca.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.775.812-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
A empresa M2, na reconvenção, formulou pedido de anulação de registro de marca.
Segundo o art. 175 da Lei nº 9.279/96, o INPI deve intervir nas ações de anulação de registro:
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando
não for autor, intervirá no feito.
Vale ressaltar que a participação do INPI no processo não é necessariamente para defender o ato que
concedeu o registro. Ao contrário, o interesse jurídico do INPI se distingue do interesse individual de
ambas as partes, considerando que o objetivo da Instituição é de proteger a concorrência e o consumidor,
direitos essencialmente transindividuais, o que atrai certo temperamento das regras processuais
tradicionais da defesa de direitos individuais.
O INPI desempenha função própria, mediante intervenção sui generis, nos processos de anulação de
registro de marca.
Em face disso, nem sempre se comportará como litisconsorte passivo, devendo a sua legitimidade e os
consectários da sua atuação processual tomarem em consideração a função efetivamente exercida no
caso concreto.
Assim, mesmo a reconvenção pedindo a nulidade da marca tendo sido proposta por uma empresa (M2),
se o INPI entender que os argumentos do reconvinte são pertinentes, ele (INPI) poderá assumir também
o polo ativo dessa reconvenção. Logo, ele tem sim legitimidade para recorrer contra a decisão que
extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito.

FALÊNCIA
Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de não ter natureza de
crédito tributário, ocupa a mesma posição dos créditos tributários (art. 83, III, da LFR)
Importante!!!
O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso,
ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 11.101/2005.
O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não
tributário”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito
tributário (não é tributo).
Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é dada
ao crédito tributário.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em
28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).
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ENCARGO DO ART. 1º DO DL 1.025/69
Quando os Estados, o DF ou os Municípios propõem uma ação de execução fiscal, eles irão cobrar, além
da dívida principal, juros e multa moratórios, que serão um percentual sobre o montante principal. Até aí,
tudo bem, nenhuma peculiaridade.
O interessante é que, quando a União, uma autarquia ou fundação federal ajuíza uma execução fiscal, ela
irá cobrar do executado:
• a dívida principal, acrescida de juros e multa; e
• um valor de 20% sobre o montante principal, conhecido na praxe forense como “encargo de 20%”, sendo
esta verba prevista no art. 1º do Decreto-lei nº 1.025/69 (e no art. 37-A, § 1º, da Lei nº 10.522/2002).
Esse encargo passa a ser devido a partir do instante em que ocorre a inscrição em Dívida Ativa da União.
Desse modo, quando a dívida é inscrita, já se acrescenta estes 20% e eles serão cobrados junto com o
principal, os juros e a multa na execução fiscal proposta pela União.
Como este encargo é pouco conhecido, é comum as pessoas que estão sendo executadas pela União
acharem que o valor está maior por conta destes 20%. No entanto, tal encargo possui previsão no DL
1.025/69, que se encontra em pleno vigor com status de lei ordinária.
Destinação dos recursos
Em caso de execução fiscal proposta pela União, até 75% dos valores arrecadados com o encargo legal do
DL 1.025/69 são revertidos em favor dos advogados públicos federais, a título de honorários advocatícios
de sucumbência.
Em caso de execução fiscal proposta por autarquias ou fundações federais, 100% dos valores arrecadados
com o encargo legal do DL 1.025/69 são revertidos em favor dos advogados públicos federais:
É o que prevê a Lei nº 13.327/2016:
Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:
(...)
II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos
na dívida ativa da União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969;
III - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações
públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 1º do art. 37-A da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002.
A Lei nº 13.327/2016 prevê que os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem
parte a União, suas autarquias e fundações pertencem aos ocupantes dos cargos de:
I - Advogado da União;
II - Procurador da Fazenda Nacional;
III - Procurador Federal;
IV - Procurador do Banco Central do Brasil;
V - dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da MP n.º 2.229-43/2001 (antigos cargos
que faziam a assistência jurídica da União, suas autarquias e fundações antes da AGU/Procuradoria
Federal e que estão atualmente extintos, havendo, contudo, pessoas que foram aposentadas neles).
Assim, os membros dessas carreiras recebem 75% do valor arrecadado com o encargo do art. 1º do DL
1.025/69.
O restante dos recursos arrecadados com o encargo previsto no art. 1º do DL 1.025/69 são destinados a
cobrir as despesas efetuadas para arrecadar (cobrar) a dívida ativa da União, incluindo projetos de
modernização e despesas judiciais (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.711/88).
Natureza jurídica
O encargo do art. 1º do DL 1.025/69 possui, portanto, dupla natureza jurídica:
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a) Serve como encargo legal destinado a fomentar, desenvolver e aperfeiçoar os meios para a arrecadação
fiscal (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.711/88). É uma forma de remuneração das despesas com os
atos judiciais para a propositura da execução.
b) Substitui os honorários sucumbenciais que seriam pagos pelo devedor em favor da Fazenda Nacional
caso o executado apresentasse e perdesse os embargos à execução (Súmula 168-TFR).
Pode-se dizer então que o encargo do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de honorários de
sucumbência?
NÃO. O STJ afirmou que o encargo do art. 1º do DL 1.025/69, apesar da denominação utilizada pelo art.
30, II, da Lei nº 13.327/2016 (vista acima), não possui natureza jurídica de honorários advocatícios de
sucumbência (STJ REsp 1.521.999-SP).
Para o STJ, o art. 30, II, da Lei nº 13.327/2016 concede aos advogados públicos um benefício remuneratório.
Se a União ajuíza execução fiscal contra a massa falida, ela poderá cobrar o encargo? O encargo do DL
1.025/69 é cobrado da massa falida?
SIM. Havia uma discussão a respeito do assunto e o STJ, para pacificar o tema, editou um enunciado:
Súmula 400-STJ: O encargo de 20% previsto no DL nº 1.025/1969 é exigível na execução fiscal proposta
contra a massa falida.
O encargo do DL 1.025/69 possui a natureza jurídica de “crédito tributário”?
NÃO. O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de crédito não tributário e seu
valor se destina à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio das
despesas relacionadas com a atuação judicial da Fazenda Nacional.
ORDEM DE PAGAMENTO DA FALÊNCIA E ENQUADRAMENTO DO ENCARGO DO DL 1.025/69
Falência
Falência é o processo coletivo de execução forçada de um empresário ou sociedade empresária cuja
recuperação mostra-se inviável.
Finalidade
A falência tem como objetivo reunir os credores e arrecadar os bens, ativos e recursos do falido a fim de
que, com os recursos obtidos pela alienação de tais bens, possam os credores ser pagos, obedecendo a
uma ordem de prioridade estabelecida na lei.
Legislação aplicável
Atualmente, a falência do empresário e da sociedade empresária é regida pela Lei nº 11.101/2005.
Procedimento:
I – PROCEDIMENTO PRÉ-FALIMENTAR
O procedimento pré-falimentar vai do pedido
de falência até a sentença do juiz.
Engloba, resumidamente, três atos principais:
1) Pedido de falência;
2) Resposta do devedor;
3) Sentença.
Ao final desta fase, a sentença pode ser:
• Denegatória: o processo se extingue sem a
instauração da falência.
• Declaratória: hipótese em que se iniciará o
processo falimentar propriamente dito.

II – PROCESSO FALIMENTAR
O processo falimentar vai da sentença
declaratória de falência até a sentença de
encerramento.
É no processo falimentar propriamente dito
que ocorre a verificação e habilitação dos
créditos e o pagamento dos credores.
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Classificação dos créditos da falência
Como vimos, o objetivo da falência é arrecadar valores para efetuar o pagamento dos credores,
obedecendo a uma ordem de prioridade estabelecida na lei.
O art. 83 da Lei nº 11.101/2005 estabelece a ordem em que os créditos concursais devem ser organizados
para que sejam pagos.
Qual é a posição dos créditos tributários na ordem dos pagamentos na falência? Na “fila” de
pagamentos da falência, os créditos tributários ocupam qual posição?
O art. 83 da Lei nº 11.101/2005 prevê os créditos tributários no inciso III:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) saláriosmínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas
as multas tributárias;
(...)
No entanto, para se ter a ordem exata de pagamento não se pode analisar apenas o art. 83, devendo este
dispositivo ser conjugado com outros artigos da Lei nº 11.101/2005, como é o caso dos arts. 84 e 85.
Assim, fazendo essa interpretação sistemática, a doutrina aponta a ordem exata dos pagamentos na
falência.
No caso dos créditos tributários, a ordem de pagamento irá variar de acordo com o momento em que
ocorreu o fato gerador desse crédito tributário.
Se o fato gerador do crédito tributário surgiu antes da decretação da falência, ele ocupará determinada
posição. Se surgiu depois, a sua ordem de pagamento será outra. Veja o quadro abaixo para entender:
Créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos...
DEPOIS da decretação da falência
(ou seja, surgiu o FG ocorreu durante a falência)

ANTES da decretação da falência
São pagos na 7ª posição:
1) Créditos trabalhistas de natureza estritamente
salarial vencidos nos 3 meses anteriores à
decretação da falência, até o limite de 5 saláriosmínimos por trabalhador (art. 151).
2) Despesas cujo pagamento antecipado seja
indispensável à administração da falência,
inclusive na hipótese de continuação provisória
das atividades (art. 150).
3) Importâncias passíveis de restituição (art. 85).
4) Créditos extraconcursais (art. 84).
5) Créditos derivados da legislação do trabalho,
limitados a 150 salários-mínimos por credor, e os
decorrentes de acidentes de trabalho (art. 83, I).
6) Créditos com garantia real até o limite do valor
do bem gravado.
7) Créditos tributários, independentemente da
sua natureza e tempo de constituição,
excetuadas as multas tributárias.

Os créditos tributários surgidos no curso do
processo falimentar são considerados créditos
extraconcursais, ou seja, estão fora do concurso de
credores, sendo, pagos, portanto, com prioridade.
Assim determina o art. 188 do CTN:
Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários
decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso
do processo de falência.
No mesmo sentido é a redação da Lei nº
11.101/2005:
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e
serão pagos com precedência sobre os mencionados
no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
(...)
V – (...) tributos relativos a fatos geradores ocorridos
após a decretação da falência, respeitada a ordem
estabelecida no art. 83 desta Lei.
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Na “fila” de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69 ocupa a mesma posição dos “créditos
tributários”?
SIM.
O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de crédito não tributário. Em outras
palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito tributário (não é tributo).
Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito em dívida
ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é dada ao crédito tributário:
Art. 4º (...)
§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos
186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.
Logo, por força do § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80:
O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser
classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 11.101/2005.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em
28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).
Por opção do legislador, foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a
preferência dada ao crédito tributário.
Assim, se o encargo do mencionado decreto-lei tem natureza não tributária (Lei nº 7.711/88), compõe a
dívida ativa da Fazenda Nacional (art. 2º, §§ 2º, 5º, II, da Lei nº 6.830/1980) e tem as mesmas preferências
do crédito tributário, por força da autorização contida no art. 4º, § 4º, da Lei nº 6.830/80, pode-se concluir
pelo seu enquadramento, por equiparação, no inciso III do art. 83 da Lei nº 11.101/2005.
Não possuem natureza de honorários advocatícios
Ressalto, mais uma vez, que o STJ entendeu que, mesmo com a previsão do art. 30, II, da Lei nº
13.327/2016, o encargo legal do DL 1.025/69 não se qualifica como honorários advocatícios de
sucumbência, “mas sim como mero benefício remuneratório”.
Isso é muito importante porque se o STJ tivesse considerado que o encargo do DL 1.025/69 eram
honorários advocatícios, ele seria cobrado como se fosse (equiparado) um crédito trabalhista e, portanto,
estaria enquadrado no inciso I do art. 83 da Lei nº 11.101/2005.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de tratamento entre credores
de uma mesma classe, criando, assim, subclasses, desde que baseado em critérios objetivos
É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais
credores isolados.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Recuperação judicial
A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e,
com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.
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A recuperação judicial consiste, portanto, em um processo judicial, no qual será construído e executado
um plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência.
Logo, em vez de a empresa ir à falência (o que é nocivo para a economia, para os donos da empresa, para
os funcionários etc.), tenta-se dar um novo fôlego para a sociedade empresária, renegociando as dívidas
com os credores.
Fases da recuperação
De forma resumida, a recuperação judicial possui 3 fases:
a) Postulação: inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
b) Processamento: vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
c) Execução: da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.
Plano de recuperação
Em até 60 dias após o despacho de processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar
em juízo um plano de recuperação da empresa, sob pena de convolação (conversão) do processo de
recuperação em falência.
Este plano deverá conter:
• discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados (art. 50);
• demonstração de sua viabilidade econômica; e
• laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada.
Créditos que estão sujeitos à recuperação judicial
Na recuperação judicial, a empresa devedora, que está “sufocada” por dívidas, irá pagar os seus credores
de uma forma mais “suave”, a fim de que consiga quitar todos os débitos e se manter funcionando.
Assim, os credores da empresa em recuperação judicial são inscritos no “quadro geral de credores”, e cada
um receberá seu crédito de acordo com o que for definido no plano de recuperação.
Credores são avisados sobre o plano, podendo apresentar objeções
Após o devedor apresentar o plano de recuperação, o juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso
aos credores sobre o recebimento do plano e fixando prazo para a manifestação de eventuais objeções.
Desse modo, os credores serão chamados a analisar esse plano e, se não concordarem com algo, poderão
apresentar objeção.
O prazo para os credores apresentarem objeções é de 30 dias.
Se não houver objeção dos credores
Caso nenhum credor apresente objeção ao plano no prazo fixado, considera-se que houve aprovação tácita.
Nessa hipótese, não será necessária a convocação de assembleia-geral de credores para deliberar sobre o
plano.
Se houver objeção por parte dos credores
Havendo objeção de algum credor, o juiz deverá convocar a assembleia-geral de credores para que ela
decida sobre o plano de recuperação apresentado.
A assembleia-geral, após as discussões e esclarecimentos pertinentes, poderá:
a) aprovar o plano sem ressalvas;
b) aprovar o plano com alterações;
c) não aprovar o plano.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
A sociedade empresária BCAA Ltda. ingressou com um pedido de recuperação judicial.
O juiz proferiu despacho determinando o processamento da recuperação.
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A empresa devedora apresentou o plano de recuperação listando a ordem de pagamento dos credores,
conforme a relação do art. 83 da Lei nº 11.101/2005 que divide os credores em “classes”:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) saláriosmínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas
as multas tributárias;
IV – créditos com privilégio especial, a saber:
a) os previstos no art. 964 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia;
d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
V – créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;
VI – créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu
pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido
no inciso I do caput deste artigo;
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas,
inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
A ordem de pagamento apresentada pela BCAA Ltda foi a seguinte:
1º lugar: os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários-mínimos (art. 83, I);
2º lugar: créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado (inciso II);
3º lugar: créditos tributários (inciso III);
Como não havia credores que se enquadrassem nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 83, a empresa
listou para pagamento, em quarto lugar, os credores quirografários.
4º lugar: créditos quirografários;
5º lugar: multas.
Até aí, tudo bem, considerando que a empresa estava seguindo simplesmente a ordem legal. Ocorre que
a empresa criou subclasses dentro da quarta classe (quarto lugar nos pagamentos). A devedora disse o
seguinte: quando chegar a quarta classe, irei pagar segundo uma ordem interna.
Divisão da 4ª classe (credores quirografários) em:
Subclasse 1: quirografários fornecedores de matérias-primas.
Subclasse 2: quirografários prestadores de serviços.
Subclasse 3: demais quirografários.
Assim, a empresa criou distinções na ordem de pagamento dentro de uma mesma classe.
Impugnação ao plano
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Os “demais quirografários”, previstos na subclasse 4, integrante da classe 4, impugnaram o plano
afirmando que essa subdivisão não tem previsão legal.
Foi convocada, então, uma assembleia-geral e a objeção apresentada pelos “demais quirografários” foi
afastada, tendo sido aprovado o plano sem ressalvas.
Não satisfeitos, tais credores ingressam com ação judicial pedindo a anulação da assembleia-geral e a
apresentação de novo plano considerando que o primeiro teria violado o princípio da igualdade.
O STJ concordou com o argumento dos “demais quirografários”?
NÃO.
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana.
A intervenção do Poder Judiciário só poderá ocorrer se ficar demonstrada alguma ilegalidade no ato
deliberativo, seja na formação da vontade dos credores, seja na conformação dos termos do plano aos
ditames da lei de regência.
Assim, no caso de se constatar alguma ilegalidade, o ato deliberativo pode ser anulado, com a convocação
de nova assembleia.
Desse modo, o Poder Judiciário somente poderá realizar controle de legalidade do plano:
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar
no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral
de credores.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/04/2017.
A criação de subclasses dentro de uma classe viola a lei? Trata-se de uma previsão ilegal do plano?
NÃO. Não há vedação expressa na lei quanto à concessão de tratamento diferenciado entre os credores
de uma mesma classe na recuperação judicial.
No âmbito da falência, vigora o princípio da paridade (par conditio creditorum) segundo o qual todos os
credores deverão receber tratamento isonômico, sendo permitidas apenas as diferenciações previstas na
lei. Essa diferenciação em subclasses viola o par conditio creditorum?
NÃO.
Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que, na recuperação judicial, ao contrário da falência, em regra,
todos os credores serão pagos.
Por essa razão, entende-se que o princípio da paridade é aplicável apenas, no que couber (Enunciado nº
81 da II Jornada de Direito Comercial do CJF). Dito de outra forma, não existe o mesmo rigor do que no
processo de falência.
Assim, na recuperação judicial também deve haver tratamento igualitário entre os credores (aplica-se o
princípio da paridade), mas é possível que sejam feitas distinções entre integrantes de uma mesma classe,
separando-os conforme possuam interesses semelhantes.
Isso se justifica pelo fato de que a classe dos “credores quirografários” abrange credores com interesses
bastante heterogêneos, incluindo, portanto, credores financeiros, fornecedores em geral, fornecedores
dos quais depende a continuidade da atividade econômica, credores eventuais, entre outros. Logo,
mostra-se razoável que sejam criadas subclasses internas.
Divisão em subclasses deve ser norteada por um critério objetivo
A divisão em subclasses deve se pautar pelo estabelecimento de um critério objetivo, abrangendo
credores com interesses homogêneos, com a clara justificativa de sua adoção no plano de recuperação.
Assim, escolhido um critério, todos os credores que possuam interesses homogêneos serão agrupados
sob essa subclasse, devendo ficar expresso o motivo pelo qual o tratamento diferenciado desse grupo se
justifica e favorece a recuperação judicial, possibilitando o controle acerca da legalidade do parâmetro
estabelecido.
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Essa providência busca garantir a lisura na votação do plano, afastando a possibilidade de que a
recuperanda direcione a votação com a estipulação de privilégios em favor de credores suficientes para a
aprovação do plano, dissociados da finalidade da recuperação judicial.
Vale lembrar, no ponto, que a recuperação judicial busca a negociação coletiva e não individual, reunindo
os credores para tentar a superação das dificuldades econômicas da empresa.
Assim, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores.
Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos, como vimos, irradiam-se na
recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva,
desde que a diferença estabelecida não seja baseada em critérios objetivos.
Em suma:
É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um
critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses
homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Ressalva quanto ao tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe
Vale mencionar, por fim, que a Lei nº 11.101/2005 traz uma ressalva quanto ao tratamento diferenciado
entre credores da mesma classe. No caso de o plano de recuperação ser aprovado pela assembleia, mas
não na forma do art. 45, existe a previsão de que o juiz, desde que obedecidos alguns requisitos, possa,
ainda assim, conceder a recuperação judicial (art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005). É o denominado cram
down (obs: cram down é a possibilidade de o magistrado conceder a recuperação judicial mesmo tendo o
plano sido recusado pela assembleia – art. 58, § 1º).
Dentre esses requisitos está o de que o plano não implique tratamento diferenciado entre os credores da
classe que o houver rejeitado. Caso isso aconteça, não é possível a utilização do mecanismo do cram down.
Conforme já decidiu o STJ:
Não sendo aprovado o plano na forma estipulada nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, em seu art.
58, § 1º, prevê a possibilidade de a recuperação ser concedida mediante a verificação de um quórum
alternativo. A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o plano não implique concessão de
tratamento diferenciado aos credores - integrantes de uma mesma classe - que tenham rejeitado a
proposta (art. 58, § 2º, da LFRE).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.388.051/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/09/2013.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
INTIMAÇÃO
É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado no PJe,
não sendo necessária a intimação em nome da entidade
É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na pessoa
do advogado cadastrado no sistema PJe.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ajuizou ação de cobrança contra ABC Ltda.
O processo era eletrônico e estava tramitando no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico).
O PJe é um sistema de tramitação de processos judiciais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.
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O juiz proferiu sentença de improcedência e intimou os Correios na pessoa do advogado da ECT (João
Batista da Silva), que acompanhou o processo ao longo de toda a sua tramitação, e estava cadastrado no
sistema PJe.
Passou o prazo para apelar sem que a ECT tenha recorrido.
Diante disso, o juiz determinou que fosse certificado o trânsito em julgado.
Foi então que os Correios vieram aos autos pedindo que fosse reconhecida que a intimação foi inválida
com base nos seguintes argumentos:
• as intimações da ECT no PJe precisam ser realizadas por meio da Procuradoria vinculada à empresa no
PJe e não através de seus procuradores, individualmente, sob pena de nulidade processual.
• todas as intimações deste processo foram feitas por meio da Procuradoria, menos esta (intimação da
sentença), que foi endereçada unicamente ao Procurador João Batista da Silva.
• a ECT goza do benefício da intimação pessoal, por ser equiparada à Fazenda Pública.
• a lei determina que a intimação deve se dar em nome da parte, no caso ECT.
O STJ concordou com os argumentos da ECT? A intimação foi nula?
NÃO. Vamos entender com calma.
Em primeiro lugar, a ECT é uma empresa pública. Mesmo sendo uma empresa pública ela goza das
mesmas prerrogativas processuais aplicáveis à Fazenda Pública (órgãos, autarquias e fundações)?
SIM. Neste ponto, o argumento da ECT está correto.
O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 afirma que a ECT deverá gozar dos mesmos “privilégios” concedidos à
Fazenda Pública no que se refere “a foro, prazos e custas processuais”.
A ECT, empresa pública federal, presta em exclusividade o serviço postal, que é um serviço público e assim
goza de algumas prerrogativas da Fazenda Pública, como prazos processuais, custas, impenhorabilidade
de bens e imunidade recíproca.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1400238/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/05/2015.
Essa equiparação se justifica pelo fato de que a ECT, apesar de ser uma pessoa jurídica de direito privado,
presta serviço público de competência da União (art. 21, X, da CF/88), sob regime de monopólio, e,
portanto, de interesse de toda a coletividade.
Justamente por isso o STF já afirmou que a ECT integra o conceito de Fazenda Pública (STF ACO 765 QO/RJ,
DJ 06/11/2008).
Pode-se então dizer que a ECT goza da prerrogativa de intimação pessoal?
NÃO. O art. 12 do DL 509/69 não faz qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal quando trata
dos “privilégios” concedidos à Fazenda Pública estendidos à ECT.
Desse modo, conclui-se que os advogados que fazem da defesa jurídica dos Correios não gozam da
prerrogativa de intimação pessoal.
Vale aqui esclarecer que a ECT não é assistida juridicamente pela AGU nem pela Procuradoria Federal.
Processo eletrônico
Além de não haver necessidade de intimação pessoal dos advogados da ECT, é necessário relembrar que
se trata de processo eletrônico.
Em se tratando de processo eletrônico, o caput do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 prevê que as intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação
no órgão oficial.
Além disso, o § 6º do mesmo artigo afirma que as intimações assim realizadas, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
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Em outras palavras, a intimação por meio eletrônico realizada em nome dos advogados e procuradores e
previamente cadastrados é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta
eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo.
Logo, foi plenamente válida a intimação realizada na pessoa do advogado que se encontrava previamente
cadastrado no PJe como Procurador da ECT, Dr. João Batista da Silva.
Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode,
posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que
representa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que versem
sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?
Importante!!!
O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015,
I, do CPC/2015, abrange as decisões que digam respeito à:
1) à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento,
revogação ou alteração da tutela provisória (é o chamado núcleo essencial);
2) ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela;
3) à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da
tutela provisória; e
4) à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela
provisória.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o
dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da busca e apreensão em pátio
de terceiro.
Tal situação não pode ser enquadrada no art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa decisão não
se relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória.
Trata-se, na verdade, de decisão que diz respeito a aspectos externos relacionados com a
executoriedade, operacionalização ou implementação fática da busca e apreensão (e não com
a tutela provisória em si).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “Top Transportes Rodoviários” celebrou, com o Banco Safra, um contrato de financiamento
com alienação fiduciária para aquisição de um caminhão.
A Top deixou de pagar as prestações do mútuo.
Diante disso, o Banco ajuizou, contra Top, ação de busca e apreensão requerendo a entrega do veículo
que estava em garantia (art. 3º do DL 911/69).
O juiz concedeu a busca e apreensão de forma liminar (sem ouvir o devedor).

Indaga-se: será cabível algum recurso contra esta decisão?
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SIM. Essa decisão concedeu uma “tutela provisória”, de forma que, contra ela, é cabível a interposição de
agravo de instrumento, nos termos art. 1.015, I, do CPC/2015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
(...)
Vamos aprofundar um pouco mais sobre a tutela provisória
O Livro V (arts. 294 a 311) do CPC/2015 é denominado “Da Tutela Provisória”.
Tutela provisória é aquela concedida antes da tutela definitiva, em caráter provisório, com base em uma
cognição sumária.
A tutela provisória será sempre substituída por uma tutela definitiva, que a confirmará, revogará ou
modificará.
Ex: João ingressa com ação pedindo o fornecimento de determinado medicamento. O juiz profere decisão
interlocutória determinando que o Estado conceda o remédio. Foi concedida, portanto, a tutela provisória
com base em cognição sumária. Ao final, o juiz profere sentença confirmando que a pessoa tem o direito
de receber o medicamento do Poder Público. Logo, nessa sentença, foi concedida a tutela definitiva, que
confirmou a tutela provisória.
Espécies de tutela provisória
A TUTELA PROVISÓRIA é o gênero do qual decorrem duas espécies:
1) Tutela provisória de urgência;
2) Tutela provisória de evidência.
Veja o que diz o CPC/2015:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Classificação das tutelas provisórias de URGÊNCIA
O CPC/2015 prevê duas classificações das tutelas provisórias de urgência:
1) Cautelar e antecipada;
2) Antecedente e incidental.
Art. 294 (...)
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em
caráter antecedente ou incidental.
Quanto à satisfatividade
Em uma primeira classificação, a tutela provisória de URGÊNCIA divide-se em:
1.1) ANTECIPADA (satisfativa): o órgão julgador antecipa aquele direito ou bem da vida que o autor espera
conseguir ao final do processo. Ex: em uma ação de cobrança, o juiz, entendendo que o autor precisa dos
valores para sobreviver, determina que o réu entregue a quantia pleiteada enquanto se aguarda o
desfecho do processo.
1.2) CAUTELAR: o órgão julgador confere uma medida para assegurar aquele direito ou bem da vida que
o requerente espera obter ao fim do processo. Ex: em uma ação de cobrança, o juiz, entendendo que há
receio de que o réu se desfaça de seu patrimônio, determina o arresto dos bens do requerido.
Voltando ao nosso exemplo:
Imaginemos que a Top não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu liminarmente a
busca e apreensão.
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Foram então praticados diversos atos para se tentar localizar o veículo e cumprir a decisão (ex: houve
várias diligências do oficial de Justiça na sede da empresa, o juiz expediu ofício aos órgãos de trânsito etc.).
Depois de algumas semanas, a Polícia Rodoviária Federal, em uma blitz de rotina, localizou o caminhão e
o levou até o pátio daquele órgão.
Em seguida, a PRF enviou um ofício ao juiz informando que o caminhão estava à disposição para ser
retirado, mas desde que fossem pagas as taxas pelo fato de o veículo ter ficado no pátio do órgão.
Ciente do referido ofício, o Banco requereu a liberação do veículo do pátio da PRF sem quaisquer custos
para si, pedindo que o juiz determinasse à empresa Top que pagasse as taxas e demais despesas com a
guarda do caminhão no pátio do órgão.
O juiz proferiu decisão interlocutória indeferindo o requerimento da instituição financeira sob o
argumento de que o pagamento das despesas e débitos referentes à liberação do veículo devem ser
custeadas pelo proprietário fiduciário (ou seja, pelo Banco) e que, posteriormente, a instituição financeira
poderá buscar o ressarcimento do devedor fiduciante.
O Banco não concordou e interpôs agravo de instrumento contra a decisão.
A instituição alegou que a decisão do juiz que nega o pedido feito pelo credor para que o devedor pague as
despesas relacionadas com a entrega do bem representa uma revogação parcial da liminar anteriormente
deferida, motivo pelo qual caberia agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
(...)
Qual é a abrangência do inciso I do art. 1.015 do CPC/2015? Como se deve interpretar a expressão
“decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias”?
O STJ identificou quatro grupos de decisões que podem ser enquadradas nesta previsão e que, portanto,
são recorríveis de imediato por meio de agravo de instrumento:
1) Pressupostos que autorizam a tutela provisória (núcleo essencial)
São as decisões interlocutórias que examinam se estão ou não presentes os pressupostos autorizadores
da tutela provisória pretendida pela parte.
Aqui estão incluídas as decisões de deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela
provisória.
2) Prazo ou modo de cumprimento da tutela
A decisão interlocutória que se pronuncia sobre o prazo ou sobre o modo de cumprimento da tutela
provisória também se enquadra no inciso I do art. 1.015 e é recorrível de imediato.
Ex: a fixação de um prazo demasiadamente longo para cumprimento pode acarretar o perecimento do
próprio direito que se pretende salvaguardar, ao passo que a fixação de um prazo insuficiente para o
cumprimento pode impor à parte uma obrigação que ela não conseguirá cumprir, sofrendo os efeitos do
inadimplemento, como a multa.
3) Definição da técnica de efetivação da tutela
A decisão que analisa a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de
efetivação da tutela também é recorrível por agravo de instrumento.
Ex1: decisão que trata sobre o valor, a periodicidade ou a eventual limitação quantitativa ou temporal das
astreintes.
Ex2: decisão que determina a aplicação de técnica indutiva, coercitiva ou sub-rogatória para cumprimento
da tutela provisória, como a busca e apreensão, a proibição de atividade nociva, a proibição de contratar
com o Poder Público ou da suspensão temporária de passaporte, carteira de habilitação ou cartões de
crédito, dentre outras.
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4) Necessidade ou dispensa de caução
A decisão que se pronuncie sobre a necessidade ou a dispensa de caução ou quaisquer garantias para a
concessão, revogação ou modificação da tutela. Isso porque tais questões, embora acessórias ao conceito
essencial de tutela provisória, com ele se relacionam diretamente, podendo, inclusive, influenciar o modo
pelo qual se examina a presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida.
Cláusula de cabimento de amplo espectro
Assim, é possível concluir que o art. 1.015, I, do CPC/2015, deve ser lido e interpretado como uma cláusula
de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que
se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela, porque, em todas essas
situações, há urgência que justifique o imediato reexame da questão em 2º grau de jurisdição.
Isso não significa dizer, todavia, que absolutamente toda e qualquer questão relacionada ao cumprimento,
operacionalização ou implementação fática da tutela provisória se enquadre no conceito de decisão
interlocutória que versa sobre tutela provisória e, consequentemente, possa ser impugnada de imediato
pelo agravo de instrumento.
Em suma:
O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015, I, do
CPC/2015, abrange as decisões que digam respeito à:
1) à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou
alteração da tutela provisória (é o chamado núcleo essencial);
2) ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela;
3) à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela
provisória; e
4) à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Agora que já sabemos quais os critérios adotados pelo STJ, pergunto: a tese invocada pelo Banco foi
acolhida? Cabe realmente agravo de instrumento naquela hipótese na qual se discutia a
responsabilidade pelo pagamento das despesas com a armazenagem do bem?
NÃO.
Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de
arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da busca e apreensão em pátio de terceiro.
Tal situação não pode ser enquadrada no art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa decisão não se
relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória.
Trata-se, na verdade, de decisão que diz respeito a aspectos externos relacionados com a
executoriedade, operacionalização ou implementação fática da busca e apreensão (e não com a tutela
provisória em si).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
É um consectário lógico do deferimento da tutela provisória que haverá a necessidade de recolhimento
de taxas, despesas ou custas para a implementação da medida deferida.
Cabe ao beneficiário da tutela, por exemplo, custear: (i) a diligência do oficial de justiça, a quem caberá
intimar pessoalmente o réu da tutela provisória deferida; (ii) o cartório, a fim efetivar o registro de
protesto cautelar contra a alienação de bem; (iii) as despesas relacionadas às pesquisas de ativos
financeiros ou bens móveis ou imóveis, quando pretender torná-los indisponíveis; (iv) as despesas do pátio
em que fora estacionado o veículo que fora apreendido em decorrência de ordem de restrição de
circulação por ele requerida.
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Tais providências, todavia, não se relacionam, direta e nem mesmo indiretamente, com a tutela provisória
objeto da decisão interlocutória impugnável, mas, sim, com a execução, operacionalização e
implementação fática da providência que já foi requerida e obtida, descabendo discutir, em âmbito de
tutela provisória, a questão relacionada ao fato de a parte beneficiária da tutela arcar com as despesas e,
ao final, ser ressarcida pelo vencido, inclusive como decorrência lógica da necessidade de plena
reintegração que permeia a tutela jurisdicional efetiva.
Conclui-se que a relação estabelecida entre a decisão interlocutória que disciplina o modo de custeio da
execução da tutela provisória e a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória é, pois,
muitíssimo distante e dissociada, quase inexistente, não se podendo enquadrar a primeira na hipótese de
cabimento do art. 1.015, I, do CPC/2015, por mais amplo que seja o seu espectro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte;
não cabe este recurso contra a decisão que mantém o litisconsorte
Importante!!!
Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.
Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.
Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.
Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João comeu um iogurte e passou mal.
Diante disso, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a fabricante do iogurte e
contra o supermercado onde ele foi adquirido, em litisconsórcio passivo.
Em contestação, a supermercado arguiu sua ilegitimidade passiva pedindo a sua exclusão imediata da lide.
O juiz, por meio de decisão interlocutória, rejeitou a alegação de ilegitimidade determinando que os dois
réus (fabricante e supermercado) continuassem na lide e que o processo seguisse normalmente com a
realização de instrução probatória.
O supermercado não se conformou com a decisão e interpôs agravo de instrumento afirmando que esse
recurso seria cabível com base no inciso VII do art. 1.015 do CPC/2015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
VII - exclusão de litisconsorte;
O recurso será conhecido? Cabe agravo de instrumento nesta hipótese?
NÃO.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de exclusão de
litisconsorte.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
Taxatividade mitigada
O art. 1.015 do CPC/2015 prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
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Segundo decidiu o STJ, o art. 1.015 do CPC/2015 traz um rol de taxatividade mitigada.
O que isso significa?
Em regra, somente cabe agravo de instrumento nas hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC/2015.
Excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde
que preenchido um requisito objetivo: a urgência.
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação.
STJ. Corte Especial.REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso
repetitivo) (Info 639).
Interpretação do inciso VII do art. 1.015
O inciso VII do art. 1.015 prevê que cabe agravo de instrumento contra “decisões interlocutórias que
versarem sobre exclusão de litisconsorte”.
O STJ afirma que essa expressão prevista no inciso VII abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.
Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a arguição de ilegitimidade
passiva feita pelo réu/litisconsorte (decisão que rejeita a exclusão do litisconsorte).
Erro na exclusão do litisconsorte fará com que a sentença seja anulada
Imaginemos que, logo após a contestação, o juiz, por meio de decisão interlocutória, excluiu um litisconsorte.
Suponhamos (para argumentar) que não coubesse agravo de instrumento.
O feito prosseguiria normalmente e seriam praticados vários atos processuais.
Ao final, o juiz profere sentença de procedência condenando os litisconsortes.
É interposta apelação.
O Tribunal de Justiça conclui que o juiz errou lá no início do processo ao excluir o litisconsorte e que ele
deveria sim ter figurado no polo passivo da lide. O que aconteceria neste caso? O Tribunal teria que anular
a sentença e todos os atos processuais praticados após a exclusão do litisconsorte.
Perceba, portanto, que haveria um enorme prejuízo.
Justamente por essa razão, o inciso VII do art. 1.015 prevê que cabe agravo de instrumento contra a
decisão interlocutória que excluir litisconsorte. Essa decisão deve ser impugnada imediatamente, devendo
ser decidida logo para evitar um grande prejuízo no futuro caso seja revertida.
Erro na manutenção do litisconsorte não faz com que a sentença seja anulada
Imaginemos agora que, logo após a contestação, o juiz, por meio de decisão interlocutória, rejeitou o pedido
de um dos réus (litisconsorte 2) para ser excluído da lide. Em outras palavras, o juiz manteve o litisconsorte.
Suponhamos que não cabe agravo de instrumento.
O feito prossegue normalmente e são praticados vários atos processuais.
Ao final, o juiz profere sentença de procedência condenando os litisconsortes.
É interposta apelação.
O Tribunal de Justiça conclui que o juiz errou lá no início do processo ao não ter excluído o litisconsorte,
ou seja, o réu realmente era parte ilegítima. Haverá nulidade da sentença por conta disso? Não. O Tribunal
irá simplesmente reformar a sentença para julgar improcedente o pedido contra esse litisconsorte 2.
A manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele
proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a
ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo.
Perceba, portanto, que, ao contrário da situação anterior, não haverá aqui, para o processo, um enorme
prejuízo.
Justamente por essa razão, o STJ diz: neste segundo caso (decisão interlocutória mantendo o litisconsorte)
não cabe agravo de instrumento, sendo possível esperar mais um pouco e que esse tema seja
eventualmente apreciado somente na apelação.
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Na primeira situação há um prejuízo endoprocessual; na segunda, um prejuízo econômico à parte
Haverá, não há dúvida, transtornos à parte que será mantida em processo do qual não deveria participar,
mas, evidentemente, esse prejuízo é infinitamente menor do que àquele causado pela exclusão,
prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar.
Na primeira hipótese, pode-se cogitar um prejuízo meramente econômico exclusivamente da parte não
excluída.
Na segunda hipótese, contudo, haverá um grave prejuízo endoprocessual, que atingirá todos os sujeitos e
invalidará a sentença de mérito, que é o resultado buscado no processo.
Interpretação teleológica e sistemática
O legislador, quando quis dizer que cabe agravo de instrumento contra a decisão que acolhe ou rejeita o
pedido da parte, ele disse isso expressamente. Como é o caso, por exemplo, do inciso IX:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
No inciso VII, por outro lado, ele não mencionou isso expressamente, de forma que se deve interpretar
que só cabe o agravo de instrumento se a questão não puder esperar até o julgamento da apelação.
Não cabimento de intepretação extensiva ou analogia no rol do art. 1.015
O STJ, no mesmo julgamento que definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, também
decidiu que não é possível o uso da interpretação extensiva e da analogia para ampliar as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento.
Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória envolvendo LITISCONSORTE?
Juiz EXCLUIU o litisconsorte: SIM
cabe agravo de instrumento
Há urgência em se definir essa questão
imediatamente. Isso porque se o Tribunal
determinar o retorno, os atos processuais terão que
ser repetidos com a participação do litisconsorte.

Juiz MANTEVE o litisconsorte: NÃO
Não cabe agravo de instrumento
Não há urgência em se definir essa questão
imediatamente. Isso porque mesmo que o
litisconsorte seja excluído mais para frente, não
haverá prejuízo aos atos processuais praticados.

Há um risco de enorme prejuízo endoprocessual Não há risco de anulação da sentença por esse
com a anulação da sentença.
motivo. O prejuízo, se houver, será meramente
econômico da parte que teve que ficar no processo
até o final.
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SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um requerimento
em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem maiores formalidades
Importante!!!
A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de
segurança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que
exerce munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao
qual couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.
STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 07/11/2018
(Info 644).
Conceito
O pedido de suspensão é
- um instrumento processual (incidente processual)
- por meio do qual as pessoas jurídicas de direito público ou o Ministério Público
- requerem ao Presidente do Tribunal que for competente para o julgamento do recurso
- que suspenda a execução de uma decisão, sentença ou acórdão proferidos,
- sob o argumento de que esse provimento jurisdicional prolatado causa grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas.
Nomenclatura
Comumente, esse instituto é chamado de pedido de “suspensão de segurança”. Isso porque ele foi
previsto originalmente na lei apenas para suspender as decisões liminares ou sentenças proferidas em
mandados de segurança.
Ocorre que, com o tempo, foram editadas novas leis trazendo a possibilidade de suspensão para
praticamente toda e qualquer decisão judicial prolatada contra a Fazenda Pública.
Por essa razão, atualmente, além de “suspensão de segurança”, pode-se falar em “suspensão de liminar”,
“suspensão de sentença”, “suspensão de acórdão” etc. Alguns julgados também falam em “pedido de
contracautela”.
Previsão legal
Há cinco diferentes dispositivos legais prevendo pedido de suspensão:
• art. 12, § 1º da Lei nº 7.347/85 (suspensão de liminar em ACP);
• art. 4º da Lei nº 8.437/92 (suspensão de liminar ou sentença em ação cautelar, em ação popular ou em
ACP). É considerada pela doutrina como a previsão mais geral sobre o pedido de suspensão;
• art. 1º da Lei nº 9.494/97 (suspensão de tutela antecipada concedida contra a Fazenda Pública);
• art. 16 da Lei nº 9.507/97 (suspensão da execução de sentença concessiva de habeas data);
• art. 15 da Lei nº 12.016/09 (suspensão de liminar e sentença no mandado de segurança).
Veja as duas previsões mais “importantes” sobre o tema:
Lei nº 8.437/92:
Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder
Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito
público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
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§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar
inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em
julgado.
(...)
Lei nº 12.016/2009:
Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério
Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o
presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em
decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à
sua interposição.
Natureza jurídica
Prevalece que se trata de um “incidente processual” (Leonardo José Carneiro da Cunha).
A decisão de suspensão de segurança possui caráter político ou jurisdicional?
1ª corrente: POLÍTICO
Trata-se de um juízo político a respeito da
lesividade do ato judicial à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas.
É a posição pacífica do STJ.
É com base nesse entendimento que o STJ não
admite recurso especial contra decisões proferidas
no âmbito do pedido de suspensão de segurança.
Segundo o STJ, o recurso especial se destina a
combater argumentos que digam respeito a
exame de legalidade, ao passo que o pedido de
suspensão ostentaria juízo político.

2ª corrente: JURISDICIONAL
A 1ª Turma do STF entendeu que a decisão em
sede de suspensão de segurança não é
estritamente política, possuindo conteúdo
jurisdicional.
Com base nessa compreensão, a 1ª Turma do STF
chegou à conclusão que é cabível, em tese, recurso
especial contra decisões proferidas no âmbito do
pedido de suspensão de segurança (RE 798740
AgR/DF).

Possibilidade de formular pedido de suspensão e interpor recurso
Contra uma decisão interlocutória proferida por um juiz, em 1ª instância, poderão ser interpostos o agravo
de instrumento e, concomitantemente, o pedido de suspensão. Isso porque o pedido de suspensão não é
recurso. Logo, não há violação ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Além disso, os
objetivos do agravo e do pedido de suspensão são diferentes.
Vale ressaltar que essa possibilidade é prevista expressamente:
Lei nº 8.437/92
Art. 4º (...) § 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações
movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do
pedido de suspensão a que se refere este artigo.
Lei nº 12.016/2009
Art. 15 (...) § 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações
movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do
pedido de suspensão a que se refere este artigo.
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Legitimidade
Quem pode formular pedido de suspensão?
a) União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
b) Autarquias e fundações;
c) Ministério Público;
d) Concessionárias de serviço público (desde que para tutelar o interesse público primário).
Competência
A competência para apreciar o pedido de suspensão é do Presidente do
Tribunal que teria competência para julgar o recurso contra a decisão.
Decisão prolatada
Ex: concedida liminar por juiz federal do AM, o pedido de suspensão será
por juiz de 1ª
julgado pelo Presidente do TRF1.
instância:
Ex2: concedida liminar por juiz de direito do AM, o pedido de suspensão será
julgado pelo Presidente do TJAM.
O pedido de suspensão será decidido pelo:
• Presidente do STF: se a matéria for constitucional.
Decisão prolatada por • Presidente do STJ: se a matéria for infraconstitucional.
membro de TJ ou TRF: Ex: concedida liminar pelo Desembargador do TJ/AM, o pedido de suspensão
será dirigido ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao Presidente do TJ/AM (art.
25 da Lei nº 8.038/90).
Se a causa tiver fundamento constitucional, é possível o ajuizamento de pedido de
Decisão prolatada por
suspensão dirigido ao Presidente do STF.
membro de Tribunal
Se a causa não tiver fundamento constitucional, não há possibilidade de pedido
Superior:
de suspensão.
Inexistência de requisitos formais para o pedido
A legislação não impõe requisitos formais rigorosos para a formulação do pedido de suspensão.
Conforme explica a doutrina:
“O pedido de suspensão é formulado por meio de uma petição dirigida ao presidente do Tribunal.
(...) Não há requisitos formais previstos em lei para o pedido de suspensão; exige-se, apenas, que
haja requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada”. (A Fazenda Pública em juízo.
13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 196)
É o entendimento também do STJ:
Para a formalização da pretensão e análise do pedido de suspensão de segurança, basta o requerimento
em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento de recurso na
causa principal.
STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 07/11/2018 (Info 644).
O caso concreto apreciado pelo STJ, com algumas adaptações, foi o seguinte:
Em uma ação ordinária proposta pela União contra o Estado-membro, o Juiz Federal proferiu decisão
liminar contrária ao réu
A fundamentação do magistrado foi toda baseada em uma lei ordinária federal.
Inconformado, o Estado-membro interpôs agravo de instrumento, mas o TRF manteve na íntegra a decisão.
Como a discussão envolve matéria infraconstitucional, contra esta decisão do TRF era possível, em tese, a
interposição de recurso especial para o STJ.
Além do recurso especial era possível que o Estado-membro formulasse pedido de suspensão de
segurança que deveria ser endereçada ao Presidente do Tribunal que seria competente para julgar o

Informativo 644-STJ (12/04/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 46

Informativo
comentado
recurso cabível. Como o recurso cabível seria o recurso especial, o pedido de suspensão deveria ser
dirigido ao Presidente do STJ.
O Estado-membro optou, então, por ingressar com pedido de suspensão e o Presidente do STJ acolheu o
requerimento deferindo a suspensão.
Contra esta decisão, a União interpôs agravo interno para a Corte Especial do STJ alegando, dentre outros
argumentos, que o pedido de suspensão deveria ter sido formulado em autos apartados e que não
cumpriu as formalidades previstas na legislação.
O STJ, contudo, refutou a tese e disse que é indiferente que o pedido tenha sido formulado nos próprios autos,
na forma de recurso ou que tenha sido requerido em uma autuação em separado. Isso porque as normas de
regência não preveem, para a formulação de pedido de contracautela, um grande rigor processual.
Para a formalização da pretensão e análise do pedido suspensivo, basta o requerimento em simples
petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento de recurso na causa principal,
formalizado pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica que exerce munus público.
Vale ressaltar que a lei não estabeleceu um procedimento para o pedido de suspensão, conforme observa
Marcelo Abelha Rodrigues:
“Em se tratando de requerimento de suspensão de execução de decisão judicial ao presidente do
tribunal, nos casos em que a lei admite, não há, num sentido literal das normas que cuidam do
tema, um procedimento típico que nos permite fazer dele uma uniformidade, o que, de lege
ferenda, seria até recomendável.” (Suspensão de Segurança - Sustação da eficácia de decisão
judicial proferida contra o Poder Público. 3ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 196).
Não se examina o mérito no pedido de suspensão
Na análise do pedido de suspensão, é vedado o exame do mérito da demanda principal. O que será
examinado pelo Tribunal é se a decisão prolatada acarreta risco de grave lesão à:
a) ordem;
b) saúde;
c) segurança; ou
d) economia públicas.
A suspensão de liminar e de sentença limita-se a averiguar a possibilidade de grave lesão à ordem, à
segurança, à saúde e à economia públicas. Os temas de mérito da demanda principal não podem ser
examinados nessa medida, que não substitui o recurso próprio.
STJ. Corte Especial. AgRg na SLS 1.135/MA, Rel. p/ Acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
12/04/2010.
Apesar de não se examinar o mérito, deve ser realizado um juízo mínimo de delibação
Mesmo sendo vedado ao Presidente do Tribunal examinar o mérito da demanda principal, é preciso, para
que se conceda a suspensão de liminar, que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública,
porque o pedido de suspensão funciona como uma contracautela, devendo, por isso, demonstrar fumus
boni iuris e periculum in mora inverso:
(...) 1. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal permite o proferimento de um juízo
mínimo de delibação, no que concerne ao mérito objeto do processo principal, quando da análise do
pedido de suspensão de decisão (SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272AgR, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, dentre outros).
(STA 73 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2008, DJe-078 DIVULG 3004-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-01 PP-00001)
Recurso contra a decisão proferida no pedido de suspensão
Da decisão do Presidente do Tribunal que conceder ou negar a suspensão cabe algum recurso?
SIM. Caberá agravo interno para o Plenário ou Corte Especial do Tribunal.
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Cabe recurso especial da decisão do Plenário ou da Corte Especial que julga esse agravo?
• Segundo o STJ: NÃO. Não cabe Recurso Especial de decisões proferidas no âmbito do pedido de
suspensão. O recurso especial se destina a combater argumentos que digam respeito a exame de
legalidade, ao passo que o pedido de suspensão ostentaria juízo político.
• Segundo a 1ª Turma do STF: SIM. A 1ª Turma do STF entendeu que a decisão em sede de suspensão de
segurança não é estritamente política, possuindo conteúdo jurisdicional. Com base nisso, decidiu que é
cabível, em tese, recurso especial contra decisões proferidas no âmbito do pedido de suspensão de
segurança (RE 798740 AgR/DF).
Novo pedido de suspensão
No entanto, se, na decisão do agravo, não for concedida ou mantida a suspensão, a Fazenda Pública ainda
terá outro instrumento: apresentar novo pedido de suspensão, desta vez para o STJ ou para o STF, a
depender da natureza da matéria (se infraconstitucional ou constitucional). Nesse sentido, confira o que
diz a Lei nº 8.437/92:
Art. 4º (...)
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento
da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do
Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
Ex1: juiz concede liminar contra a Fazenda Pública, que formula pedido de suspensão para o Presidente do
TJ; este concede a suspensão; a parte autora agrava da decisão do Presidente para o Plenário, que reforma
a decisão do Presidente e restabelece a liminar concedida em primeira instância. Dessa decisão do Plenário,
a Fazenda Pública terá a possibilidade de formular novo pedido de suspensão para o STJ ou para o STF.
Ex2: juiz concede liminar contra a Fazenda Pública, que formula pedido de suspensão para o Presidente do
TJ; este não concede a suspensão; a Fazenda Pública agrava da decisão do Presidente para o Plenário, que
mantém a decisão do Presidente e a liminar concedida em primeira instância. Dessa decisão do Plenário, a
Fazenda Pública terá a possibilidade de formular novo pedido de suspensão para o STJ ou para o STF.
A doutrina afirma que se trata de um pedido de suspensão “por salto de instância”.

CONEXÃO
Para saber se há conexão entre duas medidas cautelares preparatórias propostas pelo mesmo
contribuinte, deve-se analisar o pedido ou a causa de pedir das ações principais
O vínculo de conexão a justificar a reunião de medidas cautelares preparatórias está vinculado
com a identidade de objeto e/ou de causa de pedir existente entre as ações principais a serem
propostas e não do processo cautelar em si.
STJ. 1ª Turma. AREsp 832.354-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 (Info 644).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa EBT Ltda foi autuada pelo Fisco estadual por supostamente ter deixado de pagar o ICMS relativo
a março/2014. Vamos chamar aqui de auto de infração 234/2014.
Em setembro/2014, a EBT ingressou com medida cautelar preparatória para suspender a exigibilidade do
crédito tributário e obter certidão positivo de débitos com efeito de negativa, mediante depósito integral,
nos termos do art. 151, II, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Informativo 644-STJ (12/04/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 48

Informativo
comentado
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
Esta primeira cautelar preparatória foi distribuída para a 1ª vara de cobrança tributária da capital.
Na cautelar preparatória, a empresa alegou que iria ajuizar ação principal (ação anulatória), nos termos
do art. 806 do CP/1973, argumentando que o auto de infração foi lavrado sem respeitar as formalidades
exigidas pela lei estadual de processo tributário:
Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação
da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.
Nova autuação
Alguns dias depois do ajuizamento cautelar acima explicada, a mesma empresa foi novamente autuada,
mas agora por ter supostamente deixado de pagar o ICMS concernente a junho/2014. Este aqui foi o auto
de infração 567/2014.
Diante disso, em novembro/2014, a EBT ingressou com nova medida cautelar preparatória para suspender
a exigibilidade do crédito tributário relacionado a este novo auto de infração.
Esta segunda cautelar preparatória foi distribuída para a 2ª vara de cobrança tributária da capital.
Nesta segunda cautelar, a empresa argumentou que o auto deveria ser desconstituído porque, segundo
ela iria demonstrar na ação principal a ser proposta, o fato gerador do ICMS não aconteceu.
O juiz da 2ª vara, contudo, declinou da competência para o juízo da 1ª vara alegando que há conexão entre
a primeira e a segunda cautelares.
O juiz argumentou que o pedido é o mesmo nas duas (fazer o depósito integral e obter a certidão).
A empresa não concordou com a decisão e interpôs recurso alegando que as ações não possuem vínculo
de conexão entre si, considerando que se referem a duas autuações fiscais distintas. Logo, não deveria
haver essa reunião.
Foi correta a decisão do juiz que declinou da competência? A anterior distribuição de medida cautelar
preparatória de suspensão da exigibilidade de crédito tributário gera vínculo de conexão com outra
medida cautelar distribuída com a mesma finalidade, mas que se refere a autuação fiscal diversa?
NÃO.
A conexão entre duas causas ocorre quando elas, apesar de não serem idênticas, possuem um vínculo de
identidade entre si quanto a algum dos seus elementos caracterizadores. São duas (ou mais) ações
diferentes, mas que mantêm um vínculo entre si.
No CPC/1973, a conexão estava prevista no art. 103:
Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de
pedir.
Assim, esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se de
conexão.
Quando o juiz verificar que há conexão entre duas causas, ele poderá ordenar, de ofício ou a
requerimento, a reunião delas para julgamento em conjunto. No CPC/1973, isso estava previsto no art.
105 do CPC/1973:
Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das
partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas
simultaneamente.
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Não há conexão entre as medidas cautelares preparatórias.
O art. 800 do CPC/1973 previa que: “As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando
preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal.”
Por força deste artigo, pode-se dizer que a análise da ocorrência ou não de conexão envolvendo duas
ações cautelares preparatórias deverá levar em consideração o pedido ou a causa de pedir que forem ser
formuladas nas ações principais que serão propostas.
Em outras palavras, não importa, para fins de conexão, o pedido da cautelar, mas sim o pedido da ação
principal. É esse pedido ou essa causa de pedir da ação principal que irá dizer se existe ou não conexão
com a outra ação cautelar proposta.
O processo cautelar é acessório e guarda vínculo de dependência com o processo principal. Por isso, as
regras de conexão da cautelar devem obedecer às regras de conexão da ação principal.
Fica claro que, no presente caso, as medidas cautelares não são conexas porque as ações principais são
completamente diversas, independentes, voltadas contra autuações fiscais distintas e respaldadas em
fundamentos legais também diferentes.
Em suma:
O vínculo de conexão a justificar a reunião de medidas cautelares preparatórias está vinculado com a
identidade de objeto e/ou de causa de pedir existente entre as ações principais a serem propostas e
não do processo cautelar em si.
STJ. 1ª Turma. AREsp 832.354-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 (Info 644).
Ações exacionais e antiexacionais
No voto do Min. Gurgel de Faria, ele utiliza a expressão ações antiexacionais. Você sabe o que significa?
Trata-se de uma classificação utilizada no estudo do direito processual tributário.
EXACIONAIS
São ações propostas pela Fazenda Pública contra
os contribuintes ou responsáveis envolvendo
pedidos de natureza fiscal (ações para cobrar ou
assegurar a cobrança de créditos tributários
inadimplidos).
Exemplos: execução fiscal e medida cautelar fiscal.

ANTIEXACIONAIS
São ações propostas pelo contribuinte contra o
Poder Público envolvendo pedidos de natureza
fiscal (em geral, ações para afastar a cobrança de
débitos relacionados com tributos).
Exemplos: embargos à execução fiscal, ação
declaratória, ação anulatória, MS, consignação em
pagamento etc.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Compete à 3ª Seção do STJ julgar HC alegando problemas estruturais das Delegacias e do
sistema prisional do Estado e pedindo a liberdade dos presos ou medida cautelar diversa
Compete à Terceira Seção do STJ processar e julgar habeas corpus impetrado com fundamento
em problemas estruturais das delegacias e do sistema prisional do Estado.
STJ. Corte Especial. CC 150.965-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/02/2019 (Info 644).
O caso concreto foi o seguinte:
A Defensoria Pública do Estado da Bahia impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça alegando que
existem centenas de presos provisórios custodiados indevidamente em Delegacias de Polícia quando, na
verdade, deveriam estar na cadeia pública (art. 102 da LEP).
Segundo alegou a impetrante, as Delegacias de Polícia, ainda que estrutural e organizacionalmente
adequadas, não se destinam à constrição cautelar de presos provisórios, uma vez que deve ser voltada
para a investigação policial e o atendimento à sociedade.
Além disso, as Delegacias da cidade não dispõem do mínimo necessário à garantia da dignidade dos
indivíduos que lá se encontram detidos.
Assim, a manutenção indefinida dos presos nas Delegacias representa manifesta e inescusável afronta à
dignidade da pessoa humana.
Depois de todo o exposto, a Defensoria pediu que fosse concedida a ordem de habeas corpus para se
determinar ao juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador a reapreciação da situação prisional de
todos os presos das Delegacias da capital baiana, determinando o relaxamento das prisões daqueles
indivíduos que estivessem custodiados nas Delegacias aguardando vagas no sistema prisional.
Recurso ordinário
O TJ/BA denegou o habeas corpus, razão pela qual a Defensoria Pública interpôs recurso ordinário dirigido
ao STJ, nos termos do art. 105, II, “a”, da CF/88:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
(...)
II - julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;
(...)
Conflito interno de competência no STJ
Chegando ao STJ, este recurso em habeas corpus (RHC) foi distribuído para a 6ª Turma.
Contudo, a Ministra sorteada para o caso (Min. Maria Thereza de Assis Moura) declinou da competência
para uma das Turmas do STJ que julgam Direito Público alegando o seguinte:
“(...) conquanto os presos possam estar segregados em decorrência de eventual processo ou
inquérito penal, e não obstante as determinações da Juíza da 2.ª Vara de Execuções da Comarca
de Salvador/BA, a mantença ou não dos encarcerados nas citadas localidades soteropolitanas de
custódia refere-se, ao fim e ao cabo, à questão administrativa em sua essência.”
O processo foi, então, redistribuído para a 2ª Turma do STJ.
O Ministro sorteado (Min. Og Fernandes) não concordou com a declinação e suscitou conflito de
competência, argumentando que:
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“(...) tanto a causa de pedir como os pedidos deduzidos pela recorrente denotam que a relação
jurídica debatida na demanda possui natureza criminal que, por sua vez, deve ser apreciada no
âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do STJ, consoante dispõe o art. 9º, § 3º do RISTJ.”
Quem julga esse conflito de competência?
A Corte Especial do STJ.
Segundo o Regimento Interno do STJ:
Art. 11. Compete à Corte Especial processar e julgar:
(...)
XII - os conflitos de competência entre relatores ou Turmas integrantes de Seções diversas, ou
entre estas;
Órgãos do STJ
O STJ é divido em órgãos julgadores internos da seguinte forma:
CORTE ESPECIAL

SEÇÕES

TURMAS

Composta pelos 15 Ministros mais
antigos do STJ.

Existem três Seções no STJ
(Primeira, Segunda e Terceira).
Cada Seção abrange duas Turmas.
1ª Seção: engloba a 1ª e 2ª Turmas.
2ª Seção: abrange a 3ª e 4ª Turmas.
3ª Seção: inclui a 5ª e 6ª Turmas.
Suas competências estão previstas
no art. 12 do RISTJ.
Principais competências:
• mandado de segurança contra ato
de Ministro de Estado;
• Conflitos de competência que são
de atribuição do STJ (ex: conflito de
competência entre juiz de direito e
juiz federal);
• recursos especiais repetitivos que
envolvam os assuntos das Turmas
que compõe aquela Seção.

Existem seis Turmas no STJ (da
Primeira até a Sexta).
Cada Turma é composta por 5
Ministros, sendo divididas por
assunto
(cada
Turma
é
especializada em certos temas).
Suas competências estão previstas
no art. 13 do RISTJ.
As Turmas julgam todos os
processos do STJ que não se
enquadram nas competências das
Seções e da Corte Especial.
Assim, por exemplo, em regra,
todos os recursos especiais que não
sejam “repetitivos” são julgados
pelas Turmas.
Da mesma forma, a maioria dos
habeas corpus são apreciados pelas
Turmas.

Suas competências estão previstas
no art. 11 do RISTJ.
Principais competências:
• julgar as ações penais de
competência originária do STJ (ex:
Governadores, Desembargadores,
Conselheiros do TCE etc.);
• embargos de divergência se a
divergência for entre Turmas de
Seções diversas, entre Seções, entre
Turma e Seção que não integre ou
entre Turma e Seção com a própria
Corte Especial.

COMPETÊNCIAS MATERIAIS DAS TURMAS (E DAS SEÇÕES)
Primeira e Segunda
(Primeira Seção)

Terceira e Quarta
(Segunda Seção)

Quinta e Sexta
(Terceira Seção)

•
Licitações
e
contratos
administrativos;
• nulidade ou anulabilidade de atos
administrativos;
• ensino superior;
• inscrição e exercício profissionais;
• direito sindical;
• nacionalidade;
• desapropriação;
• responsabilidade civil do Estado;
• tributos de modo geral;
• preços públicos e multas de
qualquer natureza;

• domínio, posse e direitos reais
sobre coisa alheia, salvo quando se
tratar de desapropriação;
• obrigações em geral de direito
privado, mesmo quando o Estado
participar do contrato;
• responsabilidade civil (sem ser do
Estado);
• direito de família e sucessões;
• direito do trabalho;
• propriedade industrial;
• sociedades;
• comércio em geral, instituições
financeiras e mercado de capitais;

À Terceira Seção cabe processar e
julgar os feitos relativos à matéria
penal em geral, salvo os casos de
competência originária da Corte
Especial e os habeas corpus de
competência das Turmas que
compõem a Primeira e a Segunda
Seção.
Assim, ficam responsáveis por julgar
os processos criminais.
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• servidores públicos civis e
militares;
• habeas corpus referentes às
matérias de sua competência;
• benefícios previdenciários;
• direito público em geral.

• falências;
• títulos de crédito;
• registros públicos, mesmo quando
o Estado participar da demanda;
• locação predial urbana;
• habeas corpus referentes às
matérias de sua competência;
• direito privado em geral.

Voltando ao caso concreto. O que decidiu a Corte Especial a respeito deste conflito? De quem é a
competência para julgar este recurso em habeas corpus?
Da 6ª Turma.
Embora a suposta ilegalidade das prisões combatidas no habeas corpus coletivo surja de problemas
estruturais das delegacias e do sistema prisional do Estado, o pleito da Defensoria Pública impetrante é
de concessão de medidas processuais penais que afetam diretamente o direito do Estado de manter sob
custódia as pessoas investigadas e acusadas do cometimento de crimes diversos e o direito de liberdade
de tais pessoas em conflito com os interesses da sociedade.
Nesse contexto, somente de forma mediata, isto é, em plano secundário, emergem questões de ordem
administrativa, prevalecendo a matéria de natureza penal.
Logo, a competência para julgar o recurso é da 6ª Turma, integrante da 3ª Seção do STJ.
Em suma:
Compete à Terceira Seção do STJ processar e julgar habeas corpus impetrado com fundamento em
problemas estruturais das delegacias e do sistema prisional do Estado.
STJ. Corte Especial. CC 150.965-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/02/2019 (Info 644).
Não confundir:
Compete à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça o processamento e o julgamento de Mandado
de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança com o objetivo de anular
a Portaria nº 718/2017.
STJ. Corte Especial. CC 154.670-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19/12/2018 (Info 643).

EXECUÇÃO PENAL
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da
unificação das penas, não encontra respaldo legal
Importante!!!
No mesmo sentido do Info 621-STJ
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
executórios.
STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/12/2018
(recurso repetitivo) (Info 644).
Situação hipotética 1:
Em 04/02/2010, João praticou o crime A (não hediondo).
Em 05/03/2011, João praticou o crime B (não hediondo).
João foi condenado a 6 anos pelo crime A, tendo recebido o regime inicial fechado por ser reincidente.
Não houve recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 10/12/2011, iniciando-se a execução penal
em 20/12/2011.
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Em 20/12/2012, João, após cumprir 1 ano (1/6 da pena), progrediu para o regime semiaberto.
Ocorre que, no mesmo dia (20/12/2012), transitou em julgado a condenação pelo crime “B”, tendo ele
recebido a pena de 6 anos.
Diante disso, o juiz unificou as duas penas: 5 anos que faltavam para cumprir a pena do crime A + 6 anos
do crime B.
João já estava no regime semiaberto, mas, como a pena unificada somou 11 anos, ele teve que regredir para
o regime fechado, nos termos do caput do art. 111 e do art. 118, II, da LEP c/c o art. 33, § 2º, “a”, do CP:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
(...)
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução,
torne incabível o regime (artigo 111).
Art. 33 (...)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde
o início, cumpri-la em regime aberto.
Conclui-se da leitura dos artigos acima mencionados que, diante da superveniência do trânsito em julgado
de sentença condenatória, caso o quantum de pena obtido após o somatório não permita a preservação
do regime atual de cumprimento da pena, o novo regime será então determinado por meio do resultado
da soma, de forma que estará o sentenciado sujeito à regressão.
Vale ressaltar que a unificação da pena nem sempre irá provocar a regressão. Pode não significar regressão
caso a soma das duas penas não ultrapasse o limite previsto no art. 33, § 2º do CP para aquele determinado
regime de pena. Veja como Guilherme de Souza Nucci explica o tema:
(...) sempre que nova pena chegar, para cumprimento, na Vara de Execução Penal, será ela somada
ao restante da pena e não no montante total inicial, afinal, pena cumprida é pena extinta. Com
esses novos valores, decidirá o magistrado acerca do regime cabível. Ilustrando: iniciou o réu o
cumprimento da pena de doze anos de reclusão, em regime fechado; por merecimento e
cumprido mais de um sexto, passou ao semiaberto; depois, atingiu o regime aberto. Faltando três
anos para terminar a pena, recebe-se na Vara de Execução Penal mais uma condenação de um
ano de reclusão. Não será somada esta nova pena aos doze anos iniciais, mas aos três anos
derradeiros. Logo, o total será de quatro anos de reclusão e não de treze anos. Por isso, pode o
magistrado mantê-lo no regime aberto, pois a pena a cumprir não ultrapassa quatro anos (art.
33, § 2º, “c”, CP)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8ª
ed., v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 277) (grifou-se)
A data-base para a concessão dos benefícios da execução penal (ex: progressão) era 10/12/2011
(trânsito em julgado do crime A). Indaga-se: com a unificação das penas, essa data-base foi alterada? A
data-base passou a ser o dia do trânsito em julgado do crime B?
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NÃO.
A unificação das penas não altera a data-base para a concessão de novos benefícios da execução penal.
Isso porque a LEP não prevê essa alteração, devendo ser considerado todo o tempo que o apenado já
cumpriu de pena, ou seja, todo o tempo em que ele já ficou preso.
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
executórios.
STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/12/2018
(recurso repetitivo) (Info 644).
Assim, no exemplo acima, ao se calcular o prazo para que João obtenha nova progressão de regime, deverá
ser levado em consideração todo o período em que ele está preso, ou seja, desde 20/12/2011. Assim, ele
irá cumprir o requisito objetivo ao completar 1/6 da pena unificada contado desde 20/12/2011.
Requisito objetivo: 1/6 do total das condenações (12 anos), subtraído 1 ano já cumprido.
Assim, João terá cumprir mais 1 ano no regime fechado (para onde ele voltou) para ter direito à
progressão. Logo, João terá direito à progressão em 20/12/2013.
Situação hipotética 2:
Em 04/04/2010, Pedro praticou o crime A.
Em 2012, Pedro foi condenado a 6 anos pelo crime A, tendo recebido o regime inicial semiaberto.
Não houve recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 06/06/2012, iniciando-se a execução penal.
Em 2013, Pedro, após cumprir 1/6 da pena, foi para o regime aberto.
Em 05/05/2014, Pedro praticou o crime B.
O processo pelo segundo delito (crime B) ainda está tramitando. Mesmo assim, isso irá interferir na execução
penal relativa ao crime A. Haverá a regressão do sentenciado, na forma do art. 118, I, da Lei nº 7.210/84:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
Vale ressaltar que, para que haja a regressão com fundamento neste art. 118, I, da LEP não é necessário o
trânsito em julgado quanto ao novo crime cometido, bastando a sua prática. Este é o entendimento
pacífico do STF e do STJ.
Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como
crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato.
Desse modo, imagine que, em 07/07/2014, mesmo antes de haver condenação pelo crime B, o juiz já
determinou que Pedro sofra a regressão de regime.
Vale ressaltar que, com o cometimento do novo crime, há prática de falta grave, o que significa a
interrupção do prazo para a progressão de regime, nos termos da súmula 534 do STJ:
Súmula 534-STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
Em 08/08/2015, Pedro é condenado pelo crime B a uma pena de 4 anos, havendo trânsito em julgado.
A data-base para a nova progressão em favor de Pedro era 05/05/2014 (data do cometimento da falta
grave). Indaga-se: com a unificação das penas, essa data-base foi alterada? A data-base passou a ser o
dia do trânsito em julgado do crime B (08/08/2015)?
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NÃO. A unificação das penas não altera a data-base para a concessão de novos benefícios da execução
penal. A LEP não prevê essa alteração.
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
executórios.
STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/12/2018
(recurso repetitivo) (Info 644).
O período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar não pode
ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado
depois e já apontado como falta grave.
Assim, no exemplo acima, ao se calcular o prazo para que Pedro obtenha nova progressão de regime,
deverá ser levado em consideração todo o período em que ele está preso desde a prática da falta grave
(05/05/2014 – data em que houve a interrupção por força de lei). Assim, ele irá cumprir o requisito
objetivo ao completar 1/6 da pena unificada contado desde 05/05/2014.
A unificação das penas não gera nova alteração na data-base, seja o novo crime anterior ou posterior ao
início da execução da pena.
Se o crime foi anterior ao início da execução (situação 1), a superveniência do trânsito em julgado da
condenação enseja apenas a adequação da pena e o ajuste do regime, observando-se a detração e a
remição, ou seja, o apenado não perde o tempo de pena cumprido. O tempo de pena efetivamente
cumprido deve ser levado em consideração para a concessão de benefícios da execução, não havendo que
se falar, portanto, em novo marco interruptivo.
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do
mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não
desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não
se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado.
De igual forma, se o crime foi praticado após o início da execução (situação 2), a superveniência do trânsito
em julgado da condenação também só pode ensejar a adequação da pena e o ajuste do regime. Isso
porque a prática de crime durante a execução da pena é considerada falta grave, o que acarreta a
regressão de regime de cumprimento da pena e a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios da
execução, fixando-se, nesse momento, a nova data-base. A superveniência do trânsito em julgado não
pode ser novo marco interruptivo, sob pena de um mesmo fato repercutir duas vezes sobre a execução,
sem que haja justificativa plausível, em evidente excesso de execução.
Assim, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus
efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do
STJ, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à
exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do
trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do
apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
Havendo nova condenação, há unificação das penas, mas sem alteração da data-base para os novos benefícios.
Se o reeducando está cumprindo pena e surge uma nova condenação, haverá a soma ou unificação das
penas. É o que prevê o art. 111, parágrafo único da LEP:
Art. 111 (...)
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da
que está sendo cumprida, para determinação do regime.
Não existe, contudo, previsão legal de que o simples fato de ter havido a unificação das penas signifique
que deverá haver alteração da data-base para novos benefícios. Não existe determinação legal nesse
sentido. Assim, haverá a unificação, mas sem nova interrupção do tempo necessário para a obtenção de
progressão de regime, por exemplo.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando
prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação. ( )
2) (Defensor DPE-RN 2015 CESPE) O direito à concessão do benefício assistencial da LOAS pode ser exercido
a qualquer tempo, não havendo prescrição do fundo de direito quando a autarquia previdenciária nega
a concessão do benefício na via administrativa. ( )
3) O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir inequívoca
ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para o desempenho do
mandato. ( )
4) A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da
quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva
contemplação ou do encerramento do grupo. ( )
5) O simples fato de o condutor estar embriagado no momento do acidente não gera uma presunção de
sua culpa em ação de indenização. ( )
6) É imprescindível que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspondente à ocupação e ao uso
a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança. ( )
7) É abusiva a venda de ingressos em meio virtual vinculada a uma única intermediadora e mediante o
pagamento de taxa de conveniência. ( )
8) Não é abusiva a cobrança de uma diária completa de 24 horas em hotéis que adotam a prática de checkin às 15:00h e de check-out às 12:00h do dia de término da hospedagem. ( )
9) O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção
apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca. ( )
10) Para fins de falência, o encargo do DL 1.025/69 não tem as mesmas preferências do crédito tributário. (
)
11) É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um
critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses
homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados. ( )
12) É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado no PJe, não sendo necessária a
intimação em nome da entidade. ( )
13) O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015, I, do
CPC/2015, abrange as decisões que digam respeito à: a) à presença ou não dos pressupostos que
justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória (é o chamado
núcleo essencial); b) ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela; c) à adequação, suficiência,
proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e d) à necessidade ou
dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. ( )
14) Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte. ( )
15) Cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte. ( )
16) O pedido de suspensão de segurança deve observar os requisitos da petição inicial previstos no Código
de Processo Civil. ( )
17) A unificação de penas enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
( )
Gabarito
1. C
2. C
11. C 12. C

3. C
13. C
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