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 A doação remuneratória deve respeitar a legítima dos herdeiros e não pode ser universal.
ARBITRAGEM
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LOTEAMENTO
 É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão depositado no cartório, de
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 Qual é o prazo prescricional para o ajuizamento de ação coletiva de consumo?
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 É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem.
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EXECUÇÃO FISCAL
 Não cabe mandado de segurança para atacar decisão judicial que se enquadra na hipótese do art. 34 da Lei nº
6.830/80.
 Para que haja o redirecionamento da execução fiscal, é necessária a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica?
DIREITO PENAL
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
 Adulterar o sistema de medição da energia elétrica para pagar menos que o devido: estelionato (não é furto).
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
 A aplicação financeira realizada por meio da aquisição de cotas de fundo de investimento no exterior sem que isso
seja declarado ao BACEN configura o crime do art. 22, parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/86.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
 Compete à Justiça Estadual julgar crime cometido a bordo de balão.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
 É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo
inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados.

DIREITO CONSTITUCIONAL
DEFENSORIA PÚBLICA
Poder Judiciário não pode impor a nomeação de Defensores Públicos para atuar em processos
da Justiça Militar em discordância dos critérios de alocação de pessoal do órgão
Ao impor a nomeação de Defensores para atuar em processos na Justiça Militar do Distrito
Federal, em discordância com critérios de alocação de pessoal previamente aprovados pelo
Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, a autoridade judiciária interfere na
autonomia funcional e administrativa do órgão.
Reconhecida a inexistência de profissionais concursados em número suficiente para atender
toda a população do DF, os critérios indicados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública
do DF para a alocação e distribuição dos Defensores Públicos (locais de maior concentração
populacional e de maior demanda, faixa salarial familiar até 5 salários mínimos) revestem-se
de razoabilidade.
STJ. 5ª Turma. RMS 59.413-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
O Juiz-Auditor da Justiça Militar do Distrito Federal proferiu decisão judicial determinando que a
Defensoria Pública do DF designasse um Defensor Público para atuar em determinados processos
criminais nos quais os réus (policiais e bombeiros militares) eram economicamente hipossuficientes e não
tinham advogado constituído.
A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança alegando que a decisão judicial violava a autonomia
administrativa da Instituição. Isso porque, em razão do reduzido número de membros, o Conselho
Superior da Defensoria Pública havia decidido, há algum tempo, suspender o funcionamento do núcleo da
Instituição que atuava na Auditoria Militar. Logo, a decisão do magistrado afrontaria essa deliberação do
Conselho Superior.
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O argumento da Defensoria Pública foi acolhido? A decisão do Juiz-Auditor foi anulada?
SIM.
Vejamos abaixo os principais argumentos invocados no mandado de segurança e quais foram acolhidos
pelo STJ.
Alegação de afronta ao princípio da inércia da jurisdição
A Defensoria Pública alegou que a decisão do magistrado viola o princípio da inércia da jurisdição, já que
a indicação de Defensor Público para representar o réu foi determinada sem prévia solicitação da parte
interessada.
O STJ, contudo, rejeitou esse argumento.
É dever do magistrado zelar pela regularidade do andamento do processo, a fim de evitar nulidade
processual. Tal dever, principalmente quando voltado para a verificação da efetiva obediência à garantia
constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa, não demanda necessariamente prévia
provocação do réu, mas apenas a constatação de que ele não está devidamente representado e não tem
condições de constituir um patrono, valendo-se de meios financeiros próprios.
Judiciário pode determinar medidas necessárias à execução de políticas públicas
O STF admite, ao menos em princípio, que o Poder Judiciário determine ordens para instigar o Poder
Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas se ficar constatada a
ocorrência de inescusável omissão do Estado. Uma decisão judicial nesse sentido não pode ser
considerada uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso.
Ocorre que a constatação de que existe ou não uma inescusável omissão estatal exige que se examine, no
caso concreto, os motivos e os critérios utilizados pelo administrador, para, só então, verificar a
razoabilidade e a proporcionalidade da medida.
Assim, tanto a atuação como a missão do administrador devem estar ancoradas em fundamentos
justificadores idôneos.
Um dos parâmetros que devem necessariamente nortear a decisão do administrador, assim como a
avaliação efetuada pelo magistrado sobre a idoneidade de tal decisão, é a razoabilidade e a
proporcionalidade da escolha feita pelo administrador diante da disponibilidade de recursos (econômicos,
financeiros, humanos e físicos) e das circunstâncias fáticas existentes ou previsíveis num futuro mais
próximo que possam influenciar a possibilidade de atuação e implementação efetiva de políticas públicas.
Esse tipo de raciocínio, derivado do princípio da razoabilidade, não raras vezes tem sido recebido, na
jurisprudência da Corte Suprema, a denominação de princípio da reserva do possível.
Princípio da razoabilidade e da reserva do possível
O princípio da reserva do possível surge na Alemanha, em 1972, fruto de uma ação ajuizada por alunos
que pleiteavam o direito de ingresso no curso de medicina da universidade pública.
Em resposta ao pleito, o Tribunal Constitucional Federal alemão afirmou que o direito de acesso à
formação profissional, garantido pela Lei Fundamental alemã, somente poderia ser efetivado dentro da
reserva do possível, o que implicava dizer, no caso concreto, que as vagas disponibilizadas atendiam a um
limite razoável e congruente com a capacidade financeira do Estado de arcar com os custos decorrentes
desse exercício.
Assim, conforme preconiza essa teoria, os recursos são limitados e as necessidades ilimitadas, de forma
que não há condições financeiras de o Poder Público atender a todas as demandas sociais.
Vale ressaltar, contudo, que a jurisprudência atual tem afirmado que a reserva do possível não pode ser
oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público
preteri-los em suas escolhas.
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Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, ele deixa de integrar o universo de
incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente fixada pela Constituição
ou pela lei.
Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos
orçamentários do ente político, especialmente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.
A exigibilidade da ordem judicial para a implantação de unidades da Defensoria Pública encontra-se
condicionada ao término do prazo estabelecido na EC 80/2014 (ano de 2022)
São notórias as dificuldades pelas quais passa a efetiva implantação e instalação da Defensoria Pública no
país. A desproporção entre os assistidos e os respectivos Defensores é evidente.
De igual modo, há um número bem menor de Defensores Públicos se comparado com a quantidade de
Magistrados e de membros do Ministério Público, assim como pelo que se depreende da comparação dos
orçamentos disponibilizados a cada uma das instituições.
Em razão de tais dificuldades do Estado, a EC 80, de 4/6/2014, conferiu nova redação ao art. 98 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias estabelecendo um prazo de 8 anos para instalação de serviços
mínimos prestados pela Defensoria, que se esgota em 2022.
Por esse motivo, a jurisprudência do STF tem entendido que a exigibilidade de atendimento integral da
população pela Defensoria Pública está condicionada ao transcurso do prazo estabelecido na EC 80/2014.
Nesse sentido: STF. Decisão monocrática. RE 810.883, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/11/2017.
Esse mesmo critério deve ser utilizado neste caso.
Em suma:
Ao impor a nomeação de Defensores para atuar em processos na Justiça Militar do Distrito Federal, em
discordância com critérios de alocação de pessoal previamente aprovados pelo Conselho Superior da
Defensoria Pública do DF, a autoridade judiciária interfere na autonomia funcional e administrativa do
órgão.
Reconhecida a inexistência de profissionais concursados em número suficiente para atender toda a
população do DF, os critérios indicados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF para a
alocação e distribuição dos Defensores Públicos (locais de maior concentração populacional e de maior
demanda, faixa salarial familiar até 5 salários mínimos) revestem-se de razoabilidade.
STJ. 5ª Turma. RMS 59.413-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Nesse mesmo sentido:
A autonomia administrativa e a independência funcional asseguradas constitucionalmente às defensorias
públicas não permitem a ingerência do Poder Judiciário acerca da necessária opção de critérios de atuação
pelo Defensor Geral e a independência da atividade da advocacia.
STJ. 6ª Turma. HC 310.901/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 16/06/2016.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
PODER DE POLÍCIA
O termo “bombeiro civil” pode ser utilizado pelos profissionais
de empresas privadas atuantes no ramo
Profissionais de empresas privadas que exerçam atividade de prevenção e combate ao
incêndio podem adotar a nomenclatura “bombeiro civil”.
O art. 2º da Lei nº 11.901/2009 dispõe que são “bombeiros civis” os empregados contratados
tanto por empresas públicas quanto privadas que exerçam atividade de prevenção e combate
ao incêndio.
A Lei nº 12.664/2012 não revogou a Lei nº 11.901/2009, mas apenas proibiu o uso de
uniformes que possuam insígnias, distintivos e emblemas representativos das instituições
públicas.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.549.433-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09/04/2019 (Info 648).
Lei nº 11.901/2009
A Lei nº 11.901/2009 regulamentou a profissão de Bombeiro Civil, também chamado de brigadista
particular.
Considera-se Bombeiro Civil aquele que exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de
prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou
públicas, sociedades de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de
prevenção e combate a incêndio (art. 2º da Lei).
É muito comum encontrarmos bombeiros civis em shopping centers.
Nomenclatura “Bombeiro Civil” nos uniformes
No uniforme desses profissionais está escrito: “Bombeiro Civil”.
Surgiu, então, um questionamento se essa prática não afrontaria o art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.664/2012,
que diz o seguinte:
Art. 1º A comercialização de uniformes, distintivos e insígnias utilizados pelas Forças Armadas,
pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais, inclusive corporações de bombeiros
militares, e pelas guardas municipais far-se-á exclusivamente em postos e estabelecimentos
credenciados pelo respectivo órgão.
(...)
§ 2º É vedada a utilização pelas empresas de segurança privada de distintivos, insígnias e
emblemas que possam ser confundidos com os das instituições e órgãos relacionados no caput
deste artigo.
Para os defensores dessa alegação, ao utilizar o nome “Bombeiro Civil” nos uniformes desses profissionais
privados, isso poderia confundir a população achando que se trataria dos Bombeiros Militares, ou seja,
dos membros do Corpo de Bombeiros, que é um dos órgãos de segurança pública estadual.
Essa tese foi acolhida pelo STJ? É ilegal a utilização do nome Bombeiro Civil nos uniformes, distintivos,
emblemas etc.?
NÃO.
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Profissionais de empresas privadas que exerçam atividade de prevenção e combate ao incêndio podem
adotar a nomenclatura “bombeiro civil”.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.549.433-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09/04/2019 (Info 648).
A Lei nº 11.901/2009 utiliza, em diversos dispositivos, o termo “Bombeiro Civil”. Esse é, aliás, o tema da
lei e o nome da profissão: “Dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências.”
Não se pode dizer que a Lei nº 12.664/2012 tenha revogado tacitamente a Lei nº 11.901/2009 porque elas
tratam sobre assuntos diferentes. Enquanto a primeira regulamenta a profissão de Bombeiro Civil, a outra
apenas trata sobre a venda de uniformes.
A Lei nº 12.664/2012 em nenhum momento veda o uso do nome “Bombeiro Civil”, mas apenas proíbe o
uso de uniformes que possuam insígnias, distintivos e emblemas que possam ser confundidos com as
instituições referidas no caput do art. 1º, § 2º, da referida lei.
Não se pode negar vigência à Lei nº 11.901/2009 com base em uma preocupação de que isso possa
confundir a população. Isso porque se deve observar o princípio da legalidade, não se podendo criar uma
vedação que não se encontra prevista na lei.
Assim sendo, como a Lei nº 12.664/2012 trata de tema distinto da Lei nº 11.901/2009, não se pode dizer
que houve revogação tácita da possibilidade de que os profissionais do ramo utilizem a nomenclatura
“Bombeiro Civil”.

DIREITO CIVIL
ARBITRAGEM
É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem
Importante!!!
É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o
pagamento de dívida cobrada em execução judicial.
A penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no
exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte
dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela
dívida, nos termos do art. 312 do Código Civil.
Assim, é possível aplicar a regra do art. 860 do CPC ao procedimento de arbitragem a fim de
permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso
favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação.
Ex: a empresa “A” ajuizou execução de título extrajudicial contra a empresa “B”; a exequente
sabia que a empresa “B” estava em procedimento de arbitragem com a empresa “C” discutindo
um contrato; diante disso, a exequente pediu e o juiz decretou a penhora dos direitos, bens e
valores que a empresa “B” eventualmente venha a receber caso seja vencedora no
procedimento arbitral; assim, se a empresa “C” perder a arbitragem, ela irá pagar os valores
não para a empresa “B”, mas sim para a empresa “A”.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “A” ajuizou execução de título extrajudicial contra a empresa “B”, que está tramitando na 5ª
Vara Cível de São Paulo (SP).
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A exequente tem conhecimento de que a empresa “B” está em um procedimento de arbitragem com a
empresa “C” discutindo um contrato.
Se a empresa “B” for declarada vencedora na arbitragem, a empresa “C” terá que pagar a ela uma vultosa
quantia.
Diante disso, a exequente pediu ao juiz da 5ª Vara Cível que decrete a penhora no rosto dos autos da
arbitragem. Em outras palavras, a exequente pediu que o juiz penhore os direitos, bens e valores que a empresa
“B” eventualmente venha a receber caso seja vencedora no procedimento arbitral. Assim, se a empresa “C”
perder a arbitragem, ela irá pagar os valores não para a empresa “B”, mas sim para a empresa “A”.
O pedido da empresa exequente pode ser acolhido? É possível falarmos em penhora no rosto dos autos
de procedimento de arbitragem?
SIM.
É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de
dívida cobrada em execução judicial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
O que é a penhora no rosto dos autos?
A penhora no rosto dos autos é aquela que recai sobre um eventual direito do executado que ainda está
sendo discutido em outro processo.
Em outras palavras, o executado do processo 1 está pleiteando um crédito no processo 2.
Logo, o juiz do processo 1 pode determinar a penhora no rosto dos autos deste crédito do processo 2.
Ex: Antônio está executando Ricardo no processo 1. Ocorre que Ricardo está pleiteando um crédito contra
Maria em um outro feito (processo2). O juiz poderá determinar a penhora no rosto dos autos do crédito
pleiteado no processo 2.
Veja a definição dada por Cândido Rangel Dinamarco:
“Penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum
processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem
economicamente apreciável. (...)
O Código alude a esse modo de penhorar quando cuida de créditos e de ‘outros direitos patrimoniais’
penhorados ao devedor em processo no qual ele figura como executado, figurando essa mesma pessoa
também, por sua vez, como autor ou exequente em outro processo; nesse caso, o possível direito do
executado ficará sob constrição naquele primeiro processo e ali será adjudicado pelo exequente ou
alienado em hasta pública (arts. 674 a 676).” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo:
Malheiros, 2004. p. 530)
Previsão legal
A penhora no rosto dos autos é, atualmente, disciplinada pelo art. 860 do CPC:
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será
averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a
fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao
executado.
Essa expressão “no rosto dos autos” era mencionada expressamente pelo art. 674 do CPC/1973, mas não
foi repetida pelo art. 860 do CPC/2015. Apesar disso, essa nomenclatura continua a ser utilizada pela
doutrina e jurisprudência.
Ciência ao juízo do outro processo e ao eventual devedor de que aquele crédito discutido está penhorado
Segundo Daniel Assumpção Neves, “essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda
em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado
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diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda
judicial.” (Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1366).
Assim, na prática, penhora no rosto dos autos consiste em uma averbação feita para resguardar o direito
de terceiro, ou seja, o juízo de um processo avisa para o juízo do outro que aquele crédito que está sendo
discutido e que pode existir ou não, caso se confirme, já está penhorado e será utilizado para pagar uma
dívida cobrada judicialmente.
Com isso, o devedor do devedor do executado toma ciência de que o pagamento – ou parte dele – deverá,
quando realizado, ser dirigido ao credor deste, por força da penhora no rosto dos autos, sob pena de
responder pela dívida, nos termos do art. 312 do Código Civil:
Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou
da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão
constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.
Desse modo, utilizando o exemplo acima: o juízo da 5ª Vara Cível dá ciência ao tribunal ou câmara arbitral
que se a empresa “B” tiver direito a algum crédito decorrente desta arbitragem, esse crédito está
penhorado até determinado limite de valor. Assim, a empresa “C” (eventual devedora de “B”) sabe que,
se perder a arbitragem, deverá pagar para “A” (e não para “B”), sob pena de incidir no art. 312 do CC acima
transcrito.
Penhora no rosto dos autos não precisa envolver outro processo judicial (pode ser no rosto dos autos de
arbitragem)
O grande debate neste caso é se a penhora no rosto dos autos deveria envolver necessariamente um outro
processo judicial. O STJ afirmou que essa penhora pode recair sobre direito que está sendo discutido em
um procedimento arbitral.
Existe uma discussão na doutrina se a arbitragem é ou não jurisdição.
Em seu voto neste caso, a Min. Nancy Andrighi, como já o fez em outras oportunidades, defende que sim,
afirmando que se trata da posição do STJ:
“(...) a jurisprudência do STJ orienta que é jurisdicional a atividade desenvolvida na arbitragem,
assim como a estatal, e admite a convivência harmônica das duas jurisdições, desde que
respeitadas as competências correspondentes, que ostentam natureza absoluta.”
Penhora no rosto dos autos da arbitragem não faz com que o árbitro tenha que tomar medidas
executivas
Apesar de o árbitro exercer jurisdição, ele, ao contrário do juiz, não possui poder coercitivo direto. Isso
significa que o árbitro não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.
No caso da penhora no rosto dos autos da arbitragem, o árbitro não irá exercer poder coercitivo direto.
O árbitro não irá apreender coercitivamente o crédito da empresa que perder a arbitragem. Haverá
apenas a afetação do direito litigioso, a fim de sujeitar à futura expropriação os bens que eventualmente
venham a ser atribuídos, na arbitragem, ao executado, além de criar sobre eles a preferência para o
respectivo exequente.
Em suma:
É possível aplicar a regra da penhora no rosto dos autos prevista no art. 860 do CPC/2015 (art. 674 do
CPC/1973) ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça
constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação,
ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral,
no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores.
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LOTEAMENTO
É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão
depositado no cartório, de cláusula que preveja a cobrança, pela administradora do loteamento,
das despesas com manutenção e infraestrutura do loteamento
O art. 18, VI, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, exige que o
loteador submeta o projeto de loteamento ao registro imobiliário, acompanhado, dentre
outros documentos, do exemplar do contrato-padrão de promessa de venda ou de cessão ou
de promessa de cessão, do qual constarão, obrigatoriamente, as indicações previstas no seu
art. 26 e, eventualmente, outras de caráter negocial, desde que não ofensivas aos princípios
cogentes da referida lei.
É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão
depositado no registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança, pela administradora
do loteamento, das despesas realizadas com obras e serviços de manutenção e/ou
infraestrutura, porque dela foram devidamente cientificados os compradores, que a ela
anuíram inequivocamente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.569.609-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
CONDOMÍNIO DE FATO E COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO
Condomínio de fato
O custo e a lista de exigências necessárias para se constituir um condomínio edilício é muito grande,
especialmente em se tratando de condomínio de casas, devendo ser observados os ditames da Lei nº 4.591/64.
Em virtude dessa imensa burocracia, se formos pensar em 20 anos atrás, iremos recordar que havia
pouquíssimos condomínios edilícios de casas (na linguagem popular: “condomínios fechados” de casas).
Ou a pessoa morava em um bairro residencial (aberto, sem condomínio) ou, então, em condomínios
edilícios de prédios (chamados de condomínio edilício horizontal).
Ocorre que a violência no país cresceu bastante, o que fez com que as incorporadoras e imobiliárias
passassem a oferecer aos consumidores cada vez mais opções de condomínios edilícios de casas
(condomínios “fechados” de casas), com guarita, vigilantes armados, área de lazer etc. Tais condomínios,
no entanto, são, em geral, muito caros e inacessíveis a boa parte da população.
A fim de se proteger da violência, os moradores de alguns bairros residenciais começaram a se reunir e a
constituir associações de bairros, recolhendo contribuições dos habitantes daquele conjunto e, com o
dinheiro arrecadado, fizeram cancelas nas ruas, contrataram seguranças particulares e, aquilo que era um
bairro residencial, com acesso livre para qualquer pessoa, transformou-se em um “condomínio fechado”
de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria.
A ideia parece excelente. O problema é que essa “transformação” é feita sem a observância da Lei do
parcelamento do solo urbano (Lei n. 6.766/79), do Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001) e do plano
diretor do Município, já que as exigências burocráticas são imensas e praticamente impossíveis de serem
atendidas por um simples grupo de moradores.
Além do que, no condomínio edilício de casas, o incorporador compra um terreno e as ruas ali existentes
são privadas (particulares), enquanto que no “fechamento” de um bairro residencial as casas são privadas,
mas as ruas são públicas (bens de uso comum do povo), o que torna ainda mais questionável a
regularidade desse “fechamento”.
Tais bairros que se transformam em “condomínios fechados”, por não atenderem a legislação, não
existem juridicamente, sendo, por essa razão, chamados de “condomínios de fato”.
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Diversos Municípios têm combatido essa prática e inúmeras ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério
Público têm sido propostas com o objetivo de acabar com esses “condomínios de fato”, retirando as
cancelas e reabrindo o livre acesso às ruas.
Taxa de manutenção do condomínio de fato
Para pagar os serviços que serão feitos no condomínio de fato (exs: porteiro, cancela, vigilantes, limpeza
etc.), é necessário que os moradores façam uma cota mensal. É como se fosse uma taxa condominial
semelhante àquelas que são cobradas nos condomínios edilícios. Existe, contudo, uma importante
diferença: no condomínio edilício o pagamento dessa cota é um dever dos condôminos previsto em lei
(art. 1.336, I, do CC); o condomínio de fato, por outro lado, não existe juridicamente e não há lei obrigando
que os moradores arquem com essa quantia.
Diante disso, surge o seguinte questionamento: todos os moradores do bairro/conjunto habitacional
que foi “fechado” e “transformado” em um condomínio de fato são obrigados a pagar essa taxa de
manutenção?
NÃO.
Os moradores que não quiserem se associar ou que não anuíram à constituição desse condomínio de fato
não são obrigados a pagar.
Em nosso ordenamento jurídico, somente existem duas fontes de obrigações: a LEI ou o CONTRATO. No
caso concreto, não há lei que obrigue o pagamento dessa taxa; de igual forma, se o morador não quis
participar da associação de moradores nem anuiu à formação desse condomínio de fato, ele não poderá
ser compelido a pagar.
As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para
acórdão Min. Marco Buzzi, julgados em 11/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 562)

LOTEAMENTO NO QUAL A ESCRITURA PREVIA O PAGAMENTO DE UM VALOR A TÍTULO DE MANUTENÇÃO
Imagine a seguinte situação hipotética:
João adquiriu um imóvel (uma casa) em um loteamento chamado “Jardim Feliz”.
Ele começou a morar no local e todos os meses a empresa administradora do loteamento lhe cobra um
valor a título de “contribuição pelos serviços de administração do loteamento”.
João achou que a cobrança era errada e ajuizou ação declaratória de inexistência de obrigação em face da
empresa administradora do loteamento.
Na ação, ele argumentou que esse loteamento não é um condomínio e, portanto, essa cobrança seria
ilegal. Como reforço de sua tese, João citou o precedente do STJ acima explicado:
As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a
elas não anuíram.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para
acórdão Min. Marco Buzzi, julgados em 11/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 562).
A administradora contestou o pedido afirmando que no momento da aquisição do imóvel o contrato
previa o pagamento dessa “contribuição” e que, portanto, João concordou com ela.
O pedido formulado por João foi acolhido pelo STJ?
NÃO. Existem três diferenças entre o caso de João e o REsp 1.280.871-SP (taxa de manutenção do
condomínio de fato):
a) a empresa que cobra a “taxa” de manutenção é a própria loteadora do solo, que assumiu a
administração do loteamento, e, portanto, não tem natureza jurídica de associação de moradores;
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b) há expressa autorização contratual para a cobrança de despesas administrativas;
c) a escritura pública de compra e venda dos imóveis faz referência ao contrato-padrão arquivado no
registro de imóveis, que autoriza expressamente tal cobrança.
Contrato-padrão arquivado no RI e escritura pública previam a cobrança
O art. 18, VI, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, exige que o loteador
submeta o projeto de loteamento ao registro imobiliário, acompanhado, dentre outros documentos, do
exemplar do contrato-padrão de promessa de venda ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual
constarão, obrigatoriamente, as indicações previstas no seu art. 26 e, eventualmente, outras de caráter
negocial, desde que não ofensivas dos princípios cogentes da referida lei.
No caso concreto, esse contrato-padrão que foi arquivado no registro de imóveis previa a cobrança dessa
“taxa” de manutenção do loteamento.
De igual modo, a escritura pública de compra e venda também previa a possibilidade de cobrança dos
valores.
Assim, João, quando adquiriu o lote, tinha ciência de que a empresa ré era responsável pela prestação de
diversos serviços no loteamento e que os moradores contribuíam com tais despesas.
Essa previsão na escritura e no contrato-padrão é legal:
É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão depositado no
registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança, pela administradora do loteamento, das
despesas realizadas com obras e serviços de manutenção e/ou infraestrutura, porque dela foram
devidamente cientificados os compradores, que a ela anuíram inequivocamente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.569.609-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

DOAÇÃO
A doação remuneratória deve respeitar a legítima dos herdeiros e não pode ser universal
Importante!!!
A doação remuneratória é aquela feita como uma forma de recompensa dada pelo doador pelo
serviço prestado pelo donatário e que, embora quantificável pecuniariamente, não é
juridicamente exigível.
A doação remuneratória deve respeitar os limites impostos pelo legislador.
O Código Civil proíbe a doação universal (doação de todos os bens do doador sem que seja a
ele resguardado o mínimo existencial) e a doação inoficiosa (aquela que ocorre em prejuízo à
legítima dos herdeiros necessários).
O fato de a doação ser remuneratória não a isenta de respeitar essas limitações. Assim, a
doação remuneratória não pode se constituir em uma doação universal nem em uma doação
inoficiosa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.708.951-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 648).
Doação
Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens
ou vantagens para o de outra (art. 538 do CC).
Restrições à liberalidade de doar

Informativo 648-STJ (07/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 11

Informativo
comentado
Em regra, a pessoa sendo proprietária da coisa, pode doá-la para quem quiser. A lei impõe, contudo,
algumas restrições ao exercício desse direito. Veja:

RESTRIÇÕES À LIBERALIDADE DE DOAR
Doação...

Características

1) feita por
pessoa casada

O cônjuge que for casado, para doar, precisa da autorização do outro, exceto:
a) no regime da separação absoluta;
b) na doação remuneratória;
c) nas doações propter nuptiaes de bens feitos aos filhos quando casarem ou
estabelecerem economia separada.
O absolutamente incapaz não pode realizar doações. Se o fizer, é nula.

2) feita por
incapaz
3) universal

4) inoficiosa

5) colacionável

6) fraudulenta

7) do cônjuge
adúltero a seu
cúmplice
8) do pródigo

Doação universal é aquela que engloba a totalidade de bens do devedor. É proibida.
Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente
para a subsistência do doador.
Doação inoficiosa é a que invade a legítima dos herdeiros necessários.
A pessoa que tenha herdeiros necessários só pode doar até o limite máximo da
metade de seu patrimônio, considerando que a outra metade é a chamada
“legítima” (art. 1.846 do CC) e pertence aos herdeiros necessários.
A pessoa pode doar para seus ascendentes, descendentes ou cônjuges. No entanto,
isso será considerado “adiantamento da legítima”, ou seja, um adiantamento do que
o donatário iria receber como herdeiro no momento em que o doador morresse.
É aquela realizada pelo devedor insolvente ou que, com a doação, torna-se
insolvente. Vale ressaltar que devedor insolvente é aquele cujo patrimônio passivo
(dívidas) é maior que o ativo (bens).
A doação, nesses casos, somente é válida se foi realizada com o consentimento de
todos os credores.
Se feita sem tal consentimento, configura fraude contra os credores, sendo,
portanto, anulável.
Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro
cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a
sociedade conjugal.
O pródigo pode realizar doações, desde que assistido pelo curador:
Art. 1.782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar,
transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar,
em geral, os atos que não sejam de mera administração.

Doação remuneratória
Doação remuneratória “é aquela feita em caráter de retribuição por um serviço prestado pelo donatário,
mas cuja prestação não pode ser exigida pelo último. Isso porque, caso fosse exigível, a retribuição deveria
ser realizada por meio do pagamento, uma das formas de extinção das obrigações.” (TARTUCE, Flávio.
Direito Civil. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 10ª ed. São Paulo: Método, 2015. p. 346).
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Amélia estava sofrendo com um câncer e foi ajudada, durante meses, pela sua vizinha Claudete.
Antes de morrer, já sabendo que vivia os últimos dias, Amélia assina uma escritura pública doando a casa
em que mora à sua fraterna amiga.
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Trata-se de uma doação remuneratória.
Vale ressaltar que a casa estava avaliada em R$ 200 mil.
Se esse fosse o único bem de valor de Amélia, ela poderia doá-lo para Claudete?
Em tese, não, salvo se ficasse comprovado que a doadora reservou renda suficiente para a sua
subsistência. Veja o que diz o Código Civil sobre o tema:
Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a
subsistência do doador.
Assim, em tese, o que Amélia fez foi uma doação universal.
Importante esclarecer que o fato de se tratar de uma doação remuneratória não “interfere” na proibição
da doação universal. Em outras palavras, a doação remuneratória também não pode ser universal.
Vamos mudar um pouco o exemplo. Suponhamos que Amélia possui os seguintes bens de valor: essa
casa, um carro (avaliado em R$ 50 mil) e uma conta bancária contendo R$ 50 mil. Assim, o patrimônio
total de Amélia é de R$ 300 mil. Vale ressaltar também que Amélia tem um filho (herdeiro necessário).
Nesta hipótese, ela poderia doar a casa para Claudete?
Também NÃO. Isso porque foi uma doação inoficiosa.
Ao doar um bem de R$ 200 mil, essa doação invadiu parte da legítima pertencente aos herdeiros,
considerando que seu patrimônio total estava avaliado em R$ 300 mil.
A pessoa que tenha herdeiros necessários só pode doar até metade de seu patrimônio, considerando que
a outra metade é a chamada “legítima” (art. 1.846 do CC) e pertence aos herdeiros necessários.
Logo, Amélia, em tese, somente poderia ter doado R$ 150 mil.
Em suma:
A doação remuneratória deve respeitar os limites impostos pelo legislador.
O Código Civil proíbe a doação universal (doação de todos os bens do doador sem que seja a ele
resguardado o mínimo existencial) e a doação inoficiosa (aquela que ocorre em prejuízo à legítima dos
herdeiros necessários).
O fato de a doação ser remuneratória não a isenta de respeitar essas limitações. Assim, a doação
remuneratória não pode se constituir em uma doação universal nem em uma doação inoficiosa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.708.951-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 648).

DIREITO DO CONSUMIDOR
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
Lanchonete não tem o dever de indenizar consumidor vítima de roubo ocorrido
no estacionamento externo e gratuito do estabelecimento
Importante!!!
A Súmula 130 do STJ prevê o seguinte: a empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de DANO ou FURTO de veículo ocorridos em seu estacionamento.
Em casos de roubo, o STJ tem admitido a interpretação extensiva da Súmula 130 do STJ, para
entender que há o dever do fornecedor de serviços de indenizar, mesmo que o prejuízo tenha
sido causado por roubo, se este foi praticado no estacionamento de empresas destinadas à
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exploração econômica direta da referida atividade (empresas de estacionamento pago) ou
quando o estacionamento era de um grande shopping center ou de uma rede de hipermercado.
Por outro lado, não se aplica a Súmula 130 do STJ em caso de roubo de cliente de lanchonete
fast-food, se o fato ocorreu no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido. Nesta
situação, tem-se hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior), que afasta do
estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar.
Logo, a incidência do disposto na Súmula 130 do STJ não alcança as hipóteses de crime de
roubo a cliente de lanchonete praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de
fogo ocorrido no estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento
comercial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.431.606-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgado em 15/08/2017 (Info 613).
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.431.606/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/03/2019 (Info 648).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João lanchou na McDonald´s que fica em uma rua próxima à sua casa.
Após realizar a refeição, ao retornar ao estacionamento da lanchonete, João foi abordado por dois ladrões
armados, que levaram a sua motocicleta.
Vale ressaltar que esta unidade da lanchonete não fica dentro de shopping. Importante também
esclarecer que o estacionamento oferecido pela lanchonete é externo e gratuito.
João ajuizou ação de indenização por danos contra a lanchonete, argumentando, em síntese, que:
• a relação entre ele e a empresa é de consumo, de forma que a responsabilidade é objetiva;
• houve defeito na prestação do serviço (art. 12 do CDC);
• a simples disponibilização de estacionamento (ainda que por cortesia e sem efetivo controle de acesso),
por agregar valor e comodidade ao serviço oferecido, enseja a assunção pela lanchonete dos deveres de
guarda e vigilância;
• há dever de indenizar, nos termos do que preconiza a Súmula 130 do STJ.
Súmula 130-STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento.
O pedido de João deve ser acolhido segundo o entendimento do STJ?
NÃO.
O STJ entendeu que não havia como a lanchonete impedir o roubo da motocicleta, especialmente porque
o bem foi subtraído diretamente da vítima e o delito foi praticado por meliantes que fizeram uso de arma
de fogo, situação que caracteriza causa excludente de responsabilidade.
Não se aplica, no caso, a Súmula 130 do STJ porque aqui não se trata de simples subtração (furto) ou avaria
(dano) da motocicleta pertencente ao autor. Houve, na verdade, um roubo praticado por terceiros,
inclusive com emprego de arma de fogo, o que evidencia ainda mais a inevitabilidade do resultado danoso.
O art. 393 do Código Civil prevê a força maior e o caso fortuito como causas excludentes do nexo causal
e, por consequência, da própria responsabilidade civil. O parágrafo único do mencionado dispositivo, por
sua vez, dispõe que ambos se configuram na hipótese de fato necessário, cujos efeitos se revelem
impossíveis de evitar ou impedir:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não
era possível evitar ou impedir.
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A ideia que esse dispositivo transmite é que o agente não deve responder pelos danos causados na
hipótese em que não lhe era possível antever e, sobretudo, impedir o acontecimento, como foi o caso do
roubo no estacionamento externo e gratuito da lanchonete.
E se o roubo tivesse ocorrido no estacionamento de um grande shopping center?
Neste caso, haveria sim o dever de indenizar, conforme já decidiu o STJ: REsp 1.269.691-PB, Rel. originária
Min. Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/11/2013 (Info 534).
Para o STJ, o fornecedor dos serviços deverá indenizar o consumidor em caso de roubo armado ocorrido em:
• Estacionamentos privados (pagos);
• Estacionamentos de grandes shopping centers;
• Estacionamentos de grandes redes de hipermercados;
Estacionamentos privados (pagos)
Se a empresa explora serviço de estacionamento, ela não poderá invocar o argumento da força maior. Isso
porque o roubo é algo inerente à atividade comercial que ela explora. Os riscos oriundos de seus deveres
de guarda e segurança constituem, na verdade, a própria essência do serviço oferecido e pelo qual ela
cobra a contraprestação.
Logo, trata-se daquilo que a doutrina e a jurisprudência chamam de fortuito interno.
A culpa exclusiva de terceiros somente elide (elimina) a responsabilidade objetiva do fornecedor se for
uma situação de “fortuito externo”. Se o caso for de “fortuito interno”, persiste a obrigação de indenizar.
Fortuito interno
Fortuito externo
Está relacionado com a organização da empresa. Não está relacionado com a organização da
É um fato ligado aos riscos da atividade empresa.
desenvolvida pelo fornecedor.
É um fato que não guarda nenhuma relação de
causalidade com a atividade desenvolvida pelo
fornecedor.
É uma situação absolutamente estranha ao
produto ou ao serviço fornecido.
Ex1: o estouro de um pneu do ônibus da empresa Ex1: assalto à mão armada no interior de ônibus
de transporte coletivo;
coletivo (não é parte da organização da empresa
de ônibus garantir a segurança dos passageiros
contra assaltos);
Ex2: cracker invade o sistema do banco e Ex2: um terremoto faz com que o telhado do
consegue transferir dinheiro da conta de um banco caia, causando danos aos clientes que lá
cliente.
estavam.
Ex3: durante o transporte da matriz para uma das
agências, ocorre um roubo e são subtraídos
diversos talões de cheque (trata-se de um fato
que se liga à organização da empresa e aos riscos
da própria atividade desenvolvida).
O fortuito interno NÃO exclui a obrigação do O fortuito externo é uma causa excludente de
fornecedor de indenizar o consumidor.
responsabilidade.
Estacionamentos de grandes shoppings centers ou redes de hipermercados
O fornecedor deverá indenizar o consumidor com base na aplicação da teoria do risco (risco-proveito).
Além disso, se a pessoa é roubada em locais como esse, verifica-se a violação de uma legítima expectativa
do consumidor, que imagina que estará seguro frequentando um ambiente como esse.
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Voltando ao caso da lanchonete
No caso de João, ele foi vítima de assalto em um estacionamento aberto, gratuito, desprovido de controle
de acesso, cercas ou de qualquer aparato de segurança, circunstâncias que evidenciam que o consumidor
não poderia ter legítima expectativa de que estaria completamente seguro em um ambiente como aquele.
Em suma:
Em casos de roubo, o STJ tem admitido a interpretação extensiva da Súmula 130 do STJ, para entender
que há o dever do fornecedor de serviços de indenizar, mesmo que o dano tenha sido causado por
roubo, se este foi praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta
da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de
forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de
reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).
Por outro lado, não se aplica a Súmula 130 do STJ em caso de roubo de cliente de lanchonete fast-food,
se o fato ocorreu no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido. Nesta situação, tem-se
hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior), que afasta do estabelecimento comercial
proprietário da mencionada área o dever de indenizar (art. 393 do Código Civil).
Logo, a incidência do disposto na Súmula 130 do STJ não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente
de lanchonete, praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, ocorrido no
estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.431.606-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgado em 15/08/2017 (Info 613).
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.431.606/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/03/2019 (Info 648).
Temas correlatos
A questão envolvendo furtos e roubos e responsabilidade civil do fornecedor é repleta de casos
interessantes e nem sempre a solução dada é a mesma. Veja esse quadro com algumas situações já
enfrentadas pela jurisprudência do STJ:

SITUAÇÃO

FORNECEDOR
RESPONDE?

Furto ou roubo no cofre do
banco que estava locado para
guardar bens de cliente.

SIM

Cliente roubado no interior da
agência bancária.

SIM

Cliente roubado na rua, após
sacar dinheiro na agência.

NÃO

Cliente
roubado
no
estacionamento do banco.

SIM

Roubo
ocorrido
no
estacionamento privado que é
oferecido pelo banco aos seus
clientes e administrado por
uma empresa privada.

SIM

EXPLICAÇÃO
O roubo ou furto praticado contra instituição financeira e que
atinge o cofre locado ao cliente constitui risco assumido pelo banco,
sendo algo próprio da atividade empresarial, configurando, assim,
hipótese de fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar
(REsp 1250997/SP, DJe 14/02/2013).
Há responsabilidade objetiva do banco em razão do risco inerente à
atividade bancária (art. 927, p. ún., CC e art. 14, CDC) (REsp
1.093.617-PE, DJe 23/03/2009).
Se o roubo ocorre em via pública, é do Estado (e não do banco) o
dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação
dos criminosos (REsp 1.284.962-MG, DJe 04/02/2013).
O estacionamento pode ser considerado como uma extensão da
própria agência (REsp 1.045.775-ES, DJe 04/08/2009).
Tanto o banco como a empresa de estacionamento têm
responsabilidade civil, considerando que, ao oferecerem tal serviço
especificamente aos clientes do banco, assumiram o dever de
segurança em relação ao público em geral (Lei 7.102/1983), dever este
que não pode ser afastado por fato doloso de terceiro. Logo, não se
admite a alegação de caso fortuito ou força maior já que a ocorrência
de tais eventos é previsível na atividade bancária (AgRg nos EDcl no
REsp 844186/RS, DJe 29/06/2012).
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Passageiro roubado no interior
do transporte coletivo (exs.:
ônibus, trem etc.).

NÃO

Cliente roubado no posto de
gasolina enquanto abastecia
seu veículo.

NÃO

Roubo ocorrido em veículo sob
a guarda de valet parking que
fica localizado em via pública.

NÃO

Furto ocorrido em veículo sob a
guarda de valet parking que fica
localizado em via pública.

SIM

Furto ou roubo ocorrido em
veículo sob a guarda de valet
parking localizado dentro do
shopping center.

SIM

Tentativa de roubo ocorrida na
cancela do estacionamento do
shopping center.

SIM

Roubo
ocorrido
em
estacionamento externo e
gratuito de lanchonete.

NÃO

Roubo ocorrido no drive-thru da
lanchonete

SIM

Roubo
ocorrido
em
estacionamento
público
localizado
em
frente
a
supermercado

NÃO

Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa
transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si,
como é o assalto ocorrido no interior do coletivo (AgRg no Ag
1389181/SP, DJe 29/06/2012).
Tratando-se de postos de combustíveis, a ocorrência de roubo
praticado contra clientes não pode ser enquadrado, em regra, como
um evento que esteja no rol de responsabilidades do empresário
para com os clientes, sendo essa situação um exemplo de caso
fortuito externo, ensejando-se, por conseguinte, a exclusão da
responsabilidade (REsp 1243970/SE, DJe 10/05/2012).
No serviço de manobrista em via pública não existe exploração de
estacionamento cercado com grades, mas simples comodidade
posta à disposição do cliente. Logo, as exigências de garantia da
segurança física e patrimonial do consumidor são menos
contundentes do que aquelas atinentes aos estacionamentos de
shopping centers e hipermercados (REsp 1.321.739-SP, DJe
10/09/2013).
Nas hipóteses de furto, em que não há violência, permanece a
responsabilidade, pois o serviço prestado mostra-se defeituoso, por
não apresentar a segurança legitimamente esperada pelo
consumidor.
A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança
física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado
pelo estabelecimento comercial.
A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física
e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo
estabelecimento comercial (REsp 1269691/PB, DJe 05/03/2014).
Constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força
maior), de forma que não se aplica a Súmula 130 do STJ.
A lanchonete, ao disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos
benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de
conforto aos consumidores, assumiu o dever implícito de lealdade e
segurança.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.450.434-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 18/09/2018 (Info 637).
Constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força
maior), de forma que não se aplica a Súmula 130 do STJ.
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ASPECTOS PROCESSUAIS
Qual é o prazo prescricional para o ajuizamento de ação coletiva de consumo?
Tema polêmico!
O prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações coletivas
de consumo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.091-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 648).
Obs: há inúmeros julgados em sentido contrário:
Inexistindo a previsão de prazo prescricional específico na Lei nº 7.347/85, aplica-se à Ação Civil
Pública, por analogia, a prescrição quinquenal instituída pelo art. 21 da Lei nº 4.717/65.
STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 814391/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
27/05/2019.
STJ. 2ª Turma. REsp 1660385/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/10/2017.
STJ. 3ª Turma. REsp 1473846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/02/2017.
Prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública
O art. 21 da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65) prevê que:
Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.
A Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP), por sua vez, não previu um prazo prescricional para o ajuizamento da ação
civil pública. Diante disso, qual prazo deverá ser aplicado?
A posição tradicional do STJ é a de que deveria ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 anos previsto no
art. 21 da Lei de Ação Popular:
Inexistindo a previsão de prazo prescricional específico na Lei nº 7.347/85, aplica-se à Ação Civil Pública,
por analogia, a prescrição quinquenal instituída pelo art. 21 da Lei nº 4.717/65.
STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 814391/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/05/2019.
STJ. 2ª Turma. REsp 1660385/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/10/2017.
STJ. 3ª Turma. REsp 1473846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/02/2017.
O tema foi, inclusive, enfrentado em embargos de divergência, tendo sido aplicado o prazo de 5 anos da
LAP:
(...) esta Corte tem decidido que a Ação Civil Pública, a Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor
compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, motivo pelo qual a supressão das lacunas legais
deve ser buscada, inicialmente, dentro do próprio microssistema.
5. A ausência de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, tanto no CDC
quanto na Lei 7.347/85, torna imperiosa a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação
Popular (Lei 4.717/65). (...)
STJ. 2ª Seção. AgRg nos EREsp 995.995/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/03/2015.
Veja como o tema já foi cobrado em prova:
(Promotor MPE/RR 2012 CESPE) Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei da Ação Popular
à ACP decorrente de direitos individuais homogêneos. (CERTO)
Ocorre que no 1º semestre de 2019 foi proferido julgado que propôs uma mudança do entendimento
acima explicado. Decidiu a 3ª Turma do STJ que:
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O prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações coletivas de
consumo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.091-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 648).
Para a Min. Nancy Andrighi:
“ainda que a ação popular e a ação coletiva de consumo componham o microssistema de defesa de
interesses coletivos em sentido amplo, substancial a disparidade existente entre os objetos e causas de
pedir de cada uma dessas ações, o que demonstra a impossibilidade do emprego da analogia (...)
É, assim, necessária a superação (overruling) da atual orientação jurisprudencial desta Corte, pois não há
razão para se limitar o uso da ação coletiva ou desse especial procedimento coletivo de enfrentamento
de interesses individuais homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos, sobretudo porque o escopo
desse instrumento processual é o tratamento isonômico e concentrado de lides de massa relacionadas a
questões de direito material que afetem uma coletividade de consumidores, tendo como resultado
imediato beneficiar a economia processual”.
Irei acompanhar atentamente o tema para verificar se esse entendimento da 3ª Turma irá ou não
prevalecer nos demais órgãos julgadores do STJ. Qualquer novidade, você será informada (o) no site.
Aprofundando
Existem duas hipóteses em que a pretensão veiculada na ação civil pública é considerada imprescritível:
1) Ação civil pública pedindo a reparação de danos ambientais:
É imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na esteira de reiterada jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça.
STJ. 2ª Turma. REsp 1559396/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/11/2016.
2) Ação civil pública pedindo o ressarcimento ao erário pelos danos causados por ato de improbidade
praticado dolosamente:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei
de Improbidade Administrativa.
STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin,
julgado em 08/08/2018 (repercussão geral) (Info 910).

DIREITO EMPRESARIAL
MARCA
A prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca, conforme previsto no
art. 174 da Lei nº 9.279/96, não pode ser afastada por meio de aplicação da teoria dualista das
nulidades
O art. 174 da Lei nº 9.279/96 preconiza que: “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar
a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.
Teoria dualista das nulidades: divide os atos administrativos defeituosos em nulos e
anuláveis, de sorte que os atos administrativos contaminados por vício de legalidade
poderiam ser invalidados a qualquer tempo pela Administração, em decorrência de seu poder
de autotutela.
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A ação de nulidade da marca não pode ser considerada como imprescritível sob pena de
esvaziar o conteúdo normativo do art. 174, além de gerar instabilidade, não somente aos
titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.
A imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em
hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas,
bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou
das leis especiais.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.782.024-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Em 2010, a empresa “1” registrou no INPI a marca “XXX”.
Ocorre que a empresa “2” já utilizava a mesma expressão como título de seu estabelecimento há anos.
Diante disso, a empresa “2”, em 2016, ingressou com ação de nulidade de registro de marca apontando
como réus a empresa “1” e o INPI.
Na ação, a empresa “2” alegou que o referido registro violou o art. 124, V, da Lei nº 9.279/96:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação
com estes sinais distintivos;
Tanto a empresa “1” como o INPI contestaram o pedido e alegaram, entre outros argumentos, a
prescrição.
O juiz extinguiu o processo, com resolução do mérito, afirmando que a pretensão da empresa “2” (autora)
estava prescrita, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/96:
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data
da sua concessão.
Teoria dualista das nulidades
A empresa “2” recorreu contra a sentença argumentando que os atos administrativos contaminados por
vício de legalidade podem ser invalidados a qualquer tempo pela Administração, em decorrência de seu
poder de autotutela.
Para tanto, invocou a teoria dualista das nulidades – que divide os atos administrativos defeituosos em
nulos e anuláveis – e consignou que o comando normativo do art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se tão
somente aos segundos.
Assim, como o registro marcário impugnado teria sido concedido em desacordo com ditame expresso da
LPI (art. 124, VI), a caracterizar sua nulidade, não haveria que se falar em prescrição.
Vale deixar registrado o teor do dispositivo legal mencionado:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé.
A tese da empresa “2” (autora) foi acolhida pelo STJ?
NÃO.
A prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca, conforme previsto no art. 174
da Lei nº 9.279/96, não pode ser afastada por meio de aplicação da teoria dualista das nulidades.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.782.024-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
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Não é caso de incidência do art. 54 da Lei nº 9.784/99 para o caso concreto
Em primeiro lugar, impõe-se destacar que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 é regra geral que se destina ao
administrador público, tratando de conferir-lhe o direito potestativo de anular seus próprios atos no prazo
de cinco anos. Não exercido tal direito, o ato se convalidaria pelo decurso do tempo.
Consoante os adeptos da teoria dualista, apenas os atos anuláveis estariam sujeitos a referido prazo. Os
atos nulos, por seu turno, portadores de vícios insanáveis, poderiam ser invalidados a qualquer tempo.
Ocorre que, no caso concreto, não se está discutindo se a Administração pode ou não anular o ato de
registro marcário impugnado.
Quem está pleiteando a nulidade é uma empresa (pessoa jurídica de direito privado), não sendo aplicável,
portanto, o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Esse dispositivo seria invocado e analisado se a discussão estivesse
envolvendo a possibilidade ou não de o INPI, por vontade própria, anular o registro anteriormente feito.
A questão da nulidade, na espécie, foi trazida a juízo por pessoa jurídica de direito privado (associação
desportiva). O INPI, por sua vez, mostrou-se contrário à anulação.
Mesmo que o ato administrativo seja nulo, deve-se observar o prazo de 5 anos, salvo inconstitucionalidade
Além disso, a jurisprudência entende que, mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por
nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o
ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na
correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade.
Nulidade de registro de marca possui regra específica de prescrição
Vale registrar ainda que o diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de
propriedade industrial (Lei nº 9.784/99), que é lei especial, contém regra expressa acerca da questão
controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito
pelo INPI prescreve em 5 anos, contados da data da sua concessão (art. 174 da LPI).
Como tal dispositivo não dá margem a interpretações distintas e dele não se extrai qualquer diferenciação
entre atos nulos e anuláveis, não cabe ao julgador fazê-lo, sob pena de limitar indevidamente o alcance
da norma.
A ação de nulidade da marca não pode ser considerada como imprescritível, sob pena de esvaziar o
conteúdo normativo do art. 174, além de gerar instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas
também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.
A imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses
excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais
casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Em caso de sentenças prolatadas a partir de 18/03/2016, a condenação em honorários
advocatícios deverá observar o CPC/2015
A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras
fixadas pelo CPC/2015.
Assim, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18/3/2016, deverão ser utilizadas as
normas do novo CPC relativas aos honorários sucumbenciais.
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STJ. Corte Especial. EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019 (Info 648).

Situação 1
O CPC/2015 entrou em vigor no dia 18/03/2016.
Imagine que João propôs ação contra Pedro em 20/04/2015, ou seja, antes do novo CPC.
A sentença foi prolatada em 30/05/2017, isto é, já na vigência do CPC/2015.
O juiz, ao condenar o sucumbente em honorários advocatícios, utilizará as normas do CPC/1973 (vigente
no momento da propositura da ação) ou as regras do CPC/2015 (em vigor quando a sentença foi
prolatada)?
O CPC/2015, considerando que ele estava em vigor no momento da sentença.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz conforme a lei que estiver em vigor no momento
da prolação da sentença.
Vamos agora imaginar uma situação 2:
Roberto ajuizou ação contra Leonardo em 20/04/2012, ou seja, antes do novo CPC.
A sentença julgando o pedido parcialmente procedente foi prolatada em 30/05/2015, isto é, antes da
vigência do CPC/2015.
Como o CPC/2015 ainda não estava em vigor, o juiz, na fixação dos honorários advocatícios, utilizou as
regras previstas no CPC/1973. Assim, o magistrado condenou Leonardo (requerido) a pagar honorários
com base no art. 20, § 4º, do CPC/1973.
O requerido interpôs apelação.
Em 30/05/2017, isto é, já na vigência do CPC/2015, o Tribunal de Justiça reformou a sentença, invertendo
os ônus da sucumbência e condenando Roberto ao pagamento dos honorários advocatícios, agora fixados
com base no art. 85, § 2º do CPC/2015.
Agiu corretamente o TJ ao fixar os honorários com base nas regras do CPC/2015?
NÃO. O TJ deveria ter mantido a análise dos honorários segundo as regras do CPC/1973, considerando que
ele estava em vigor no momento da sentença.
Natureza jurídica dos honorários advocatícios
Os honorários advocatícios possuem natureza híbrida (processual-material).
A doutrina e a jurisprudência afirmam que os honorários advocatícios são instituto de direito processualmaterial, pois, apesar de estarem previstos no CPC (lei de caráter processual), os honorários conferem
direito subjetivo de crédito ao advogado, versando, assim, sobre situação jurídica substancial.
Marco temporal para aplicação das novas regras previstas no CPC/2015 para os honorários de sucumbência
A sentença, quando condena ao pagamento dos honorários advocatícios, não reconhece que o causídico
possuía um direito preexistente. Na verdade, esse direito aos honorários surge com a sentença.
Assim, antes do pronunciamento judicial, não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito do
advogado de receber a verba de sucumbência.
Desse modo, a sentença é o ato processual que representa o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios. Logo, é a sentença que deve ser considerada como o marco temporal para a
aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
Se os honorários foram fixados com base no CPC/1973, assim permanecerão até o fim
Se o capítulo acessório da sentença referente aos honorários sucumbenciais foi prolatado em consonância
com o CPC/1973 (isso porque a sentença foi proferida enquanto estava vigente o CPC/1973), essas regras
do Código anterior devem vigorar até o trânsito em julgado.
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Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18/3/2016, as normas do novo CPC relativas
a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.
Direito adquirido, segurança jurídica e não surpresa
As partes que tiveram os honorários fixados na sentença com base nas regras do CPC/1973 possuem
direito adquirido de que essas normas (que estavam em vigor no momento da sentença) continuem
regendo a situação jurídica até o final do processo.
Além de ser um direito adquirido, isso também decorre do chamado princípio da não surpresa, positivado
no art. 10 do CPC/2015:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.
Assim, as partes que foram condenadas ou beneficiadas com o pagamento de honorários advocatícios em
sede de primeiro grau, na vigência do código anterior, não podem ser surpreendidas com a aplicação, pelo
Tribunal, das regras sucumbenciais insculpidas no novo CPC.
Em suma:
A sentença – ou o acórdão, no caso de competência originária dos tribunais – é o ato processual que
representa o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios. Logo, é a sentença que
deve ser considerada como o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em
consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18/3/2016, as normas do novo CPC
relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.
Isso se dá em homenagem à natureza híbrida dos honorários (processual e material) e também tem por
objetivo preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, de sorte
que as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei
processual nova.
STJ. Corte Especial. EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019 (Info 648).

EXECUÇÃO
É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem
Importante!!!
É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o
pagamento de dívida cobrada em execução judicial.
A penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no
exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte
dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela
dívida, nos termos do art. 312 do Código Civil.
Assim, é possível aplicar a regra do art. 860 do CPC ao procedimento de arbitragem a fim de
permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso
favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação.
Ex: a empresa “A” ajuizou execução de título extrajudicial contra a empresa “B”; a exequente
sabia que a empresa “B” estava em procedimento de arbitragem com a empresa “C” discutindo
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um contrato; diante disso, a exequente pediu e o juiz decretou a penhora dos direitos, bens e
valores que a empresa “B” eventualmente venha a receber caso seja vencedora no
procedimento arbitral; assim, se a empresa “C” perder a arbitragem, ela irá pagar os valores
não para a empresa “B”, mas sim para a empresa “A”.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Veja comentários em Direito Civil.

EXECUÇÃO FISCAL
Não cabe mandado de segurança para atacar decisão judicial
que se enquadra na hipótese do art. 34 da Lei nº 6.830/80
Importante!!!
Segundo o art. 34 da Lei nº 6.830/80, das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Em outras palavras, não cabe apelação.
Essa previsão é constitucional: “É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980,
que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN”
(STF ARE 637.975-RG/MG).
Vale ressaltar também que, contra essa decisão, cabe recurso extraordinário, nos termos da
Súmula 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de
primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial Cível ou
Criminal.
Considerando que não cabe apelação, seria possível a impetração de mandado de segurança
contra a sentença proferida nos termos do art. 40 da LEF? NÃO. Isso porque é incabível o
emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Diante disso, o STJ fixou a seguinte tese:
Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto
do art. 34 da Lei nº 6.830/80.
STJ. 1ª Seção. IAC no RMS 54.712-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 10/04/2019 (Info 648).
Art. 34 da LEF
O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) prevê a seguinte regra:
Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
Assim, se o juiz julga uma execução fiscal cujo valor é igual ou inferior a 50 ORTN, contra esta sentença só
se admitirão embargos infringentes e de declaração. Em outras palavras, não cabe apelação.
Razão para a existência desta regra
“Essa peculiar hipótese de irrecorribilidade da sentença desfavorável ao Estado consiste na presunção
legal - verdadeiramente absoluta - de que os prejuízos estatais com a prolongada tramitação de processo
no qual já se encontra em situação de desvantagem superarão o benefício financeiro a ser obtido em juízo,
máxime porque, tratando-se de recurso, a vitória se revela eventual e estatisticamente improvável (...)
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O fato de a União haver imposto limites ao direito de recurso de outros Entes Públicos, para além de si
mesma, não deve ser visto com reservas, senão como exercício natural da sua competência exclusiva para
legislar sobre processo civil, o que fez, nessa hipótese, atenta ao norte da economicidade e eficiência”
(STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/05/2017)
Embargos infringentes
Esses embargos infringentes mencionados no art. 34 da LEF não são os mesmos embargos infringentes
que existiam no CPC/1973 e que foram extintos pelo CPC/2015.
Os embargos infringentes da LEF (chamados por alguns de “embargos infringentes de alçada”) são um recurso
julgado pelo próprio juiz prolator da sentença, estando disciplinado nos §§ 2º e 3º do art. 34 da LEF:
Art. 34 (...)
§ 2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no
prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro
de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
Recurso extraordinário
Vale ressaltar que, em tese, é cabível também recurso extraordinário contra a decisão que julgar os
embargos infringentes considerando que essa decisão do magistrado será a única instância prevista na lei.
Logo, enquadra-se no art. 102, III, da CF/88:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida:
(...)
É o que preconiza a Súmula 640 do STF:
Súmula 640-STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas
causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
Causas de alçada são aquelas nas quais a lei estipula certo valor máximo e determina que se a demanda
for inferior a essa quantia não caberá recurso ao Tribunal de 2º grau contra a sentença proferida pelo juiz.
Como a decisão de 1º grau será a única instância de julgamento, o STF entende que é cabível RE, nos
termos do art. 102, III, da CF/88. Logo, nessa hipótese peculiar, será admitido RE contra sentença de um
juiz. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 é um exemplo de causa de alçada.
Esclareço que, para caber recurso extraordinário, a parte deverá apresentar antes embargos infringentes.
Isso porque é necessário esgotar os recursos ordinários cabíveis para a propositura do extraordinário.
Não é cabível recurso especial contra a decisão do magistrado
Contra a decisão do juiz que julga os embargos infringentes, não cabe recurso especial. Isso porque o art.
105, III, da CF/88 afirma que somente cabe recurso especial contra causas decididas por “tribunais” (não
cabendo, portanto, contra decisão de juiz).
Qual é o valor (em reais) de 50 ORTN?
O STJ afirmou que, em 2001, 50 ORTN correspondia a R$ 328,27. Assim, para se calcular o valor
mencionado no art. 34 da LEF, deve-se pegar R$ 328,27 e fazer a sua correção monetária, utilizando o
IPCA-E, de 2001 até a data da propositura da ação, chegando, assim, ao valor de alçada:
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(...) 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na
data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do
disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com
valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem
conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado
a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a
paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda
do valor aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos
e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia”. (...)
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice
substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa
a ser o IPCA-E (...)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede
de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido
pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da
execução. (...)
STJ. 1ª Seção. REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/06/2010.
Essa previsão do art. 34 da LEF é compatível com a CF/88?
SIM, conforme já decidiu o STF:
É compatível com a Constituição norma que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo
valor seja inferior a 50 ORTN.
STF. Plenário. ARE 637975 RG, Re. Min. Presidente Cezar Peluso, julgado em 09/06/2011.
Essa previsão não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa, do acesso à jurisdição e do duplo grau de jurisdição.
É possível a impetração de mandado de segurança contra a sentença que julga a execução fiscal, nos
termos do art. 34 da LEF?
NÃO.
Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do art.
34 da Lei nº 6.830/80.
STJ. 1ª Seção. IAC no RMS 54.712-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 10/04/2019 (Info 648).
Essa limitação à utilização de recursos foi uma opção do legislador, que compreendeu que o aparato
judiciário não devia ser mobilizado para causas cujo valor fosse tão baixo que o custo de tramitação na
justiça ultrapassasse o próprio valor buscado na ação.
Além disso, o mandado de segurança não pode ser manejado como sucedâneo de recurso:
Súmula 267-STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
A jurisprudência afirma que, em regra, não é possível o manejo do mandado de segurança para atacar
decisão judicial:
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O mandado de segurança contra ato judicial é admitido somente em casos excepcionalíssimos, como nas
hipóteses de flagrante ilegalidade, de ato abusivo ou em situações teratológicas, cabendo à parte
demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de demora.
STJ. 3ª Turma. AgInt nos EDcl no RMS 51.703/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/08/2017.
Não se pode tachar de teratológica decisão que cumpre comando específico existente na Lei de Execuções
Fiscais, a saber, seu artigo 34, que inclusive já foi considerado compatível com a CF/88 pelo STF. Nesse
sentido:
(...) 1. As sentenças extintivas das execuções de pequeno valor somente podem ser atacadas por embargos
infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, remanescendo controvérsia de natureza constitucional, por
recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), sendo descabida a impetração do mandamus, porquanto, em
regra, é impetrado como sucedâneo recursal, infringindo, assim, o subsistema recursal da Lei de Execuções
Fiscais, que preconiza o encerramento da fase ordinária ainda na primeira instância.
2. Hipótese em que não se não pode admitir a impetração do mandado de segurança contra a extinção do
processo executivo, pois não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que extingue o
processo executivo em razão de os custos da cobrança judicial serem superiores ao valor do crédito
tributário executado. (...)
STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 18/12/2017.

EXECUÇÃO FISCAL
Para que haja o redirecionamento da execução fiscal, é necessária a instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica?
Para que haja o redirecionamento da execução fiscal, é necessária a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica?
NÃO. Julgado da 2ª Turma do STJ
É prescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o
redirecionamento da execução fiscal na sucessão de empresas com a configuração de grupo
econômico de fato e em confusão patrimonial.
Na ementa consta, de forma genérica, que o incidente de desconsideração seria incompatível
com a execução fiscal:
“A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo
extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei nº
6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de
Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a
apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do
processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal a aplicação
do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são
silentes e no que com elas compatível (...)”
“Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta
impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo
o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para
responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial.”
STJ. 2ª Turma. REsp 1.786.311-PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09/05/2019 (Info 648).
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SIM, em algumas hipóteses. Julgado da 1ª Turma do STJ.
Como foi divulgado no Informativo:
É necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica devedora para o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o
mesmo grupo econômico, mas que não foi identificada no ato de lançamento (Certidão de
Dívida Ativa) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.
Para a 1ª Turma, o incidente somente é necessário em algumas situações de
redirecionamento. Podemos assim resumir:
• Não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 133 do CPC/2015) no processo de execução fiscal no caso em que a Fazenda Pública
exequente pretende alcançar pessoa distinta daquela contra a qual, originalmente, foi
ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular
procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o Fisco
demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os arts. 134 e
135 do CTN.
• Por outro lado, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica devedora para o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que
integra o mesmo grupo econômico, mas que não foi identificada no ato de lançamento
(Certidão de Dívida Ativa) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 (Info 643).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA
Princípio da autonomia patrimonial
As pessoas jurídicas são sujeitos de direitos. Isso significa que possuem personalidade jurídica distinta de
seus instituidores. Assim, por exemplo, não é porque o sócio morreu que, obrigatoriamente, a pessoa
jurídica será extinta.
De igual modo, o patrimônio da pessoa jurídica é diferente do patrimônio de seus sócios.
Ex.1: se uma sociedade empresária possui um veículo, esse automóvel não pertence aos sócios, mas sim
à própria pessoa jurídica.
Ex.2: se uma sociedade empresária possui uma dívida, este débito deverá ser pago com os bens da própria
sociedade, não podendo, para isso, em regra, ser utilizado o patrimônio pessoal dos sócios.
Vigora, portanto, o princípio da autonomia patrimonial entre os bens do sócio e da pessoa jurídica.
Desconsideração da personalidade jurídica
O ordenamento jurídico prevê algumas situações em que essa autonomia patrimonial pode ser afastada.
Tais hipóteses são chamadas de “desconsideração da personalidade jurídica” (disregard of legal entity ou
teoria do superamento da personalidade jurídica).
Quando se aplica a desconsideração da personalidade jurídica, os bens particulares dos administradores
ou sócios são utilizados para pagar dívidas da pessoa jurídica.
Por que foi idealizada essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica?
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas sempre foi um instrumento muito importante para o
desenvolvimento da economia e da atividade empresarial. Isso porque serviu para estimular os indivíduos
a praticarem atividades econômicas, uma vez que, constituindo pessoas jurídicas, as pessoas físicas sabiam
que apenas o patrimônio da sociedade empresária responderia pelas dívidas em caso de insucesso. Com
isso, as pessoas físicas ficavam mais seguras, já que, mesmo que o empreendimento não prosperasse, elas
não perderiam também o seu patrimônio pessoal não investido na sociedade.
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Ocorre que alguns indivíduos começaram a abusar da autonomia patrimonial da pessoa jurídica,
utilizando-a como um meio de praticar fraudes. A pessoa jurídica, após adquirir diversas dívidas, transferia
todo lucro e patrimônio para o nome dos sócios e, com isso, não tinha como pagar os compromissos
assumidos, não sobrando bens da sociedade que pudessem ser executados pelos credores.
Percebendo esse abuso, a jurisprudência passou a permitir a desconsideração da personalidade jurídica
nessas hipóteses. Posteriormente, foram editadas leis prevendo expressamente a possibilidade da
desconsideração.
Histórico da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil
• CC-1916: não previa a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.
• Na década de 60, Rubens Requião foi um dos primeiros doutrinadores brasileiros a defender a aplicação
da teoria no Brasil, mesmo sem previsão legal.
• CDC em 1990: primeira lei a prever a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no
Brasil (art. 28).
• Lei nº 8.884/94 (antiga Lei Antitruste): previu a desconsideração.
• Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais): também disciplinou a desconsideração.
• Código Civil de 2002: trouxe previsão expressa no art. 50.
• Lei nº 12.529/2011: desconsideração em caso de infrações da ordem econômica (art. 34).
• Lei nº 13.105/2015 (novo CPC): previu um procedimento para a desconsideração da personalidade
jurídica.
Desconsideração da personalidade jurídica no CC-2002
A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis gerais, está disciplinada no art.
50 do CC:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.
Desse modo, na desconsideração da personalidade jurídica, o juiz, mediante requerimento, autoriza que
os bens particulares dos administradores ou sócios sejam utilizados para pagar as dívidas da pessoa
jurídica, mitigando, assim, a autonomia patrimonial.
Abuso da personalidade jurídica
Somente poderá ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas regidas pelo
Código Civil se ficar caracterizado que houve abuso da personalidade jurídica.
O abuso da personalidade jurídica pode ocorrer em duas situações:
1) Desvio de finalidade: é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros utilizando a autonomia da
pessoa jurídica como um escudo;
2) Confusão patrimonial: ocorre quando, na prática, não há separação entre o que seja patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios. Ex: todas as despesas pessoais dos sócios são pagas com o cartão de crédito da empresa,
os veículos utilizados são da empresa, os funcionários fazem serviços pessoais para os sócios etc.
Teorias maior e menor da desconsideração
Como vimos acima, a desconsideração da personalidade jurídica não é prevista apenas no Código Civil.
Existem outros importantes diplomas que tratam sobre o tema, como é o caso do CDC e da Lei Ambiental.
Ocorre que nem todas as leis trazem os mesmos requisitos para a desconsideração. A partir daí surgiram
dois grupos de legislações separadas a partir dos requisitos impostos para a desconsideração. Confira:
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Teoria MAIOR
O Direito Civil brasileiro adotou a chamada teoria
maior da desconsideração. Isso porque o art. 50
exige que se prove o desvio de finalidade (teoria
maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria
maior objetiva).

Deve-se provar:
Abuso da personalidade, caracterizado pelo(a):
• desvio de finalidade ou
• confusão patrimonial.

Teoria MENOR
No Direito do Consumidor e no Direito Ambiental
adotou-se a teoria menor da desconsideração. Isso
porque, para que haja a desconsideração da
personalidade jurídica nas relações jurídicas
envolvendo consumo ou responsabilidade civil
ambiental, basta provar a insolvência da pessoa
jurídica.
Deve-se provar apenas a insolvência.
Art. 4º da Lei n. 9.605/98 (Lei Ambiental).
Art. 28, § 5º do CDC.

Obs: alguns autores criticam essa divisão entre teorias maior e menor da desconsideração da
personalidade jurídica, afirmando que essa dicotomia está ultrapassada. É o caso, por exemplo, de Fábio
Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, Vol. 2. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012). Tais expressões,
contudo, continuam presentes na jurisprudência do STJ e são cobradas em concurso, razão pela qual vocês
deverão saber.
O que é desconsideração INVERSA da personalidade jurídica?
Na desconsideração inversa (ou invertida) da personalidade jurídica, o juiz, mediante requerimento,
autoriza que os bens da pessoa jurídica sejam utilizados para pagar as dívidas dos sócios.
Segundo a Min. Nancy Andrighi, “a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na
desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio
social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio.” (REsp 1.236.916-RS).
Assim, é possível “a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou
companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim
de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva" (REsp 1.236.916-RS).
Os exemplos mais citados pelos livros sobre desconsideração inversa estão no campo do Direito de
Família. É o caso de um marido (ou companheiro) que transfere todos os seus bens para a sociedade
empresária a fim de não ter que dividir seu patrimônio no divórcio ou dissolução da união estável.
A desconsideração inversa é admitida no direito brasileiro?
SIM, há um enunciado da IV Jornada de Direito Civil consagrando o instituto:
Enunciado 283-CJF: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “inversa” para
alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo
a terceiros.
De igual forma, o STJ possui precedentes admitindo a desconsideração inversa.
(...) A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia
patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade
propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa
jurídica por obrigações do sócio controlador.
IV — Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente
societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o
seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do
art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens
da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos
previstos na norma. (...)
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STJ. 3ª Turma. REsp 948117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/06/2010.

Regras processuais sobre a desconsideração da personalidade jurídica
O CPC/2015, de forma inovadora, trouxe regras para disciplinar o procedimento para a decretação ou não
da desconsideração da personalidade jurídica no processo.
O Código previu que essa desconsideração poderá ser postulada de duas formas:
a) em caráter principal, quando o pedido é formulado já na petição inicial;
b) em caráter incidental, quando o pedido é feito no curso do processo.
DESCONSIDERAÇÃO REQUERIDA NA INICIAL
Desconsideração pedida na petição inicial
O autor, ao ingressar com a ação contra o réu, já requer, na petição inicial, a desconsideração da
personalidade jurídica.
Neste caso, não será necessária a instauração de um incidente.
Se o pedido for para desconsideração direta
Isso significa que a ação é proposta contra a “empresa” (pessoa jurídica), mas o autor já pede, desde logo,
que seja afastada a autonomia patrimonial e se atinjam os bens dos sócios.
Logo, a ação é proposta contra a pessoa jurídica e contra os sócios.
O autor pedirá a citação:
• da pessoa jurídica, afirmando que ela é a devedora (a pessoa jurídica é que é a devedora “originária”); e
• dos sócios, argumentando que eles, apesar de não serem devedores da obrigação (não participaram da
relação obrigacional), são responsáveis pelo pagamento do débito, ou seja, pede-se para atingir o
patrimônio pessoal dos sócios, mesmo eles não tendo participado da relação obrigacional (ex: quem
assinou o contrato foi a pessoa jurídica – e não as pessoas físicas).
Veja algumas importantes observações da doutrina:
“A inicial deve deixar claro que o débito é da empresa e que a pretensão de cobrança está
direcionada contra ela. O que se pretende em relação ao sócio não é a sua condenação ao
pagamento do débito, mas o reconhecimento de que ele é responsável patrimonial, uma vez que
estão preenchidos os requisitos do direito material para a desconsideração da personalidade
jurídica. Serão dois os pedidos formulados na inicial: o condenatório, de cobrança, dirigido contra
o devedor; e o de extensão da responsabilidade patrimonial, direcionado contra o sócio e fundado
no preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil ou do art. 28 do CDC.
(...)
O sócio será citado, na condição de corréu, para oferecer resposta no prazo de 15 dias (observado o
art. 229, do CPC). Em sua contestação, deverá defender-se do pedido contra ele direcionado, isto é,
o de extensão da responsabilidade patrimonial pelo débito da empresa.” (GONÇALVES, Marcus
Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 257).
Se o pedido na Inicial for para desconsideração “inversa”
Isso significa que a ação é proposta contra um(uns) do(s) sócio(s), mas o autor já pede, desde logo, que
seja afastada a autonomia patrimonial e se atinjam os bens da pessoa jurídica.
Logo, a ação é proposta contra o sócio e contra a pessoa jurídica.
O autor pedirá a citação:
• do sócio (que era o devedor “originário”); e
• da pessoa jurídica, sob o argumento de que ela, mesmo não tendo participado da relação de direito
material, deverá responder pelo débito.
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Não é necessária intervenção de terceiros
Vale esclarecer que o sócio (no caso de desconsideração direta) ou a pessoa jurídica (desconsideração
inversa) não serão considerados “terceiros”, mas sim réus, tendo sido citados desde o início.
Logo, a desconsideração da personalidade jurídica pedida na petição inicial não acarreta a intervenção de
terceiros.
O que se alega na contestação?
Enunciado 248-FPPC: Quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial,
incumbe ao sócio ou à pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração,
mas também os demais pontos da causa.
Pedido decidido na sentença
As pessoas citadas deverão apresentar contestação refutando os argumentos do autor e, ao final, na
própria sentença, o juiz decidirá se é procedente ou não o pedido de desconsideração.
Trata-se, portanto, de um dos pedidos da ação.
Se o juiz acolher, significa que, além de condenar a pessoa jurídica reconhecendo que ela é devedora da
relação jurídica de direito material, também condenará o(s) sócio(s) como responsável(eis) pelo débito da
pessoa jurídica.
Vale ressaltar que o pedido de desconsideração formulado na petição inicial não acarreta a suspensão do
processo.
Recurso
O sócio ou pessoa jurídica atingidos pela desconsideração, caso não se conformem com a decisão, deverá
interpor apelação.
Enunciado 390 FPPC: Resolvida a desconsideração da personalidade jurídica na sentença, caberá apelação.
Previsão no CPC/2015
O Código dedicou um único dispositivo para tratar sobre o tema:
Art. 134 (...)
§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for
requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA
Processo em curso
Algumas vezes, o processo já está em curso quando, então, o credor percebe que não irá conseguir receber
o valor pretendido do devedor e que estão presentes os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica.
Neste caso, o pedido de desconsideração será formulado como um incidente do processo.
Haverá uma intervenção de terceiros provocada, considerando que o credor pedirá para trazer à lide uma
pessoa que originalmente não figurava no polo passivo.
Quem pode iniciar o incidente
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será sempre instaurado a pedido.
Este pedido poderá ser feito:
• pela parte; ou
• pelo Ministério Público (quando lhe couber intervir no processo).
O juiz não pode instaurar de ofício.
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Pressupostos
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica.
Esses pressupostos estão previstos no “direito material” (art. 50 do Código Civil, art. 28 do CDC, art. 34 da
Lei nº 12.529/2011 etc.).
Admitido em todas as espécies de processo
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Importante destacar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se também a
processos de competência dos juizados especiais (art. 1.062 do CPC/2015)
Enunciado 247 FPPC: Aplica-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo
falimentar.
Incidente instaurado originariamente perante o Tribunal
Vale ressaltar que o incidente de desconsideração pode ser pedido tanto em processos que tramitam na
1ª instância como também pode ser requerido originalmente no Tribunal.
Se a desconsideração for pedida em processo que está tramitando no Tribunal, ela será decidida
monocraticamente pelo Relator:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado
originariamente perante o tribunal;
Suspensão do processo
A instauração do incidente suspenderá o processo.
Assim, com o pedido de instauração, suspende-se o processo, suspensão que perdurará até a decisão que
resolver o incidente.
Procedimento
1) A instauração do incidente é pedida pela parte ou pelo Ministério Público.
2) O juiz admite a instauração e determina a suspensão do processo.
3) No caso de desconsideração direta, será realizada a citação do sócio. Em se tratando de
desconsideração inversa, será determinada a citação da pessoa jurídica.
4) Depois da citação, o sócio ou a pessoa jurídica terão 15 dias para se manifestar e requerer as provas
que entender necessárias.
5) Havendo necessidade, será realizada instrução probatória (oitiva de testemunhas, perícia etc.).
6) Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
A instauração do incidente de desconsideração gera, por si só, a necessidade de oitiva do MP?
NÃO. É desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em que deva intervir obrigatoriamente,
previstos no art. 178 do CPC/2015 (Enunciado 123 do FPPC).
Recurso
• Se o incidente tramitou em 1ª instância (pedido foi decidido pelo juiz de 1º grau): a parte prejudicada
poderá interpor agravo de instrumento (art. 1.015, IV).
• Se o incidente tramitou originalmente no Tribunal (pedido foi decidido monocraticamente pelo Relator):
cabe agravo interno (art. 136, parágrafo único).
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Acolhimento da desconsideração e alienação ou oneração de bens
Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens ocorrida em fraude de execução
será ineficaz em relação ao requerente (art. 137).
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXECUÇÃO FISCAL
O CPC/2015, de forma inovadora, previu, em seus arts. 133 a 137, um incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Indaga-se: esse incidente aplica-se também para a execução fiscal?
O tema ainda é polêmico no STJ:
Para que haja o redirecionamento da execução fiscal, é necessária a instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica?
SIM, em algumas hipóteses. Julgado da 1ª Turma
do STJ

NÃO. Julgado da 2ª Turma do STJ
Como foi divulgado no Informativo:
É prescindível o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para o redirecionamento
da execução fiscal na sucessão de empresas com
a configuração de grupo econômico de fato e em
confusão patrimonial.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.786.311-PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 09/05/2019 (Info
648).

Na ementa consta, de forma genérica, que o
incidente de desconsideração seria incompatível
com a execução fiscal:
“A previsão constante no art. 134, caput, do
CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, na
execução fundada em título executivo
extrajudicial, não implica a incidência do
incidente na execução fiscal regida pela Lei nº
6.830/1980,
verificando-se
verdadeira
incompatibilidade entre o regime geral do Código
de Processo Civil e a Lei de Execuções, que
diversamente da Lei geral, não comporta a
apresentação de defesa sem prévia garantia do
juízo, nem a automática suspensão do processo,
conforme a previsão do art. 134, § 3º, do
CPC/2015. Na execução fiscal a aplicação do CPC
é subsidiária, ou seja, fica reservada para as
situações em que as referidas leis são silentes e
no que com elas compatível (...)”
“Evidenciadas as situações previstas nos arts.
124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta

Como foi divulgado no Informativo:
É necessária a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica devedora para o redirecionamento de
execução fiscal a pessoa jurídica que integra o
mesmo grupo econômico, mas que não foi
identificada no ato de lançamento (Certidão de
Dívida Ativa) ou que não se enquadra nas
hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.775.269-PR, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 (Info
643).
Para a 1ª Turma, o incidente somente é
necessário
em
algumas
situações
de
redirecionamento. Podemos assim resumir:
• Não é necessária a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (art.
133 do CPC/2015) no processo de execução fiscal
no caso em que a Fazenda Pública exequente
pretende alcançar pessoa distinta daquela contra
a qual, originalmente, foi ajuizada a execução,
mas cujo nome consta na Certidão de Dívida
Ativa, após regular procedimento administrativo,
ou, mesmo o nome não estando no título
executivo, o Fisco demonstre a responsabilidade,
na qualidade de terceiro, em consonância com os
arts. 134 e 135 do CTN.
• Por outro lado, é necessária a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica devedora para o
redirecionamento de execução fiscal a pessoa
jurídica que integra o mesmo grupo econômico,
mas que não foi identificada no ato de
lançamento (Certidão de Dívida Ativa) ou que não

Informativo 648-STJ (07/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 34

Informativo
comentado
impositiva a instauração do incidente de se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do
desconsideração da personalidade jurídica, CTN.
podendo o julgador determinar diretamente o
redirecionamento da execução fiscal para
responsabilizar a sociedade na sucessão
empresarial.”
Irei acompanhar o tema para informar quando houver a consolidação de uma das duas correntes.

DIREITO PENAL
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Adulterar o sistema de medição da energia elétrica para
pagar menos que o devido: estelionato (não é furto)
Importante!!!
A alteração do sistema de medição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que
o real consumo de energia elétrica configura estelionato.
Ex: as fases “A” e “B” do medidor foram isoladas por um material transparente, que permitia a
alteração do relógio fazendo com que fosse registrada menos energia do que a consumida.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.418.119-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Cuidado para não confundir:
• agente desvia a energia elétrica por meio de ligação clandestina (“gato”):crime de FURTO (há
subtração e inversão da posse do bem).
• agente altera o sistema de medição para que aponte resultado menor do que o real consumo: crime
de ESTELIONATO.
Imagine a seguinte situação hipotética:
João estava pagando muito pela energia elétrica e, olhando cuidadosamente o medidor, teve uma ideia.
Ele resolveu isolar as fases “A” e “B” do medidor com um material transparente (uma substância
gelatinosa, tipo um “slime”). Isso fez com que o relógio passasse a correr mais devagar do que o normal,
registrando menos energia do que a efetivamente consumida.
A companhia de energia elétrica passou a desconfiar de erro na medição do relógio a partir da queda
brusca ocorrida a partir de determinado dia. Diante disso, os fiscais da empresa foram até o local e
constataram a fraude.
Qual foi o crime praticado por João: FURTO ou ESTELIONATO?
Estelionato.
A alteração do sistema de medição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real
consumo de energia elétrica configura estelionato.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.418.119-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 (Info 650).
No furto, a fraude tem por objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração da coisa
(inversão da posse). O bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada de sua posse.
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No estelionato, por sua vez, a fraude tem por finalidade fazer com que a vítima incida em erro e
voluntariamente entregue o objeto ao agente criminoso, baseada em uma falsa percepção da realidade.
No exemplo acima, não se trata da figura do “gato” de energia elétrica, em que há subtração e inversão
da posse do bem. Estamos a falar em serviço lícito, prestado de forma regular e com contraprestação
pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burla ao sistema de controle
de consumo – fraude – por induzimento em erro, da companhia de eletricidade, que mais se adequa à
figura descrita no tipo elencado no art. 171, do Código Penal (estelionato).
Conforme ensina Rogério Greco:
“Aquele que desvia a corrente elétrica antes que ela passe pelo registro comete o delito de furto.
É o que ocorre, normalmente, naquelas hipóteses em que o agente traz a energia para sua casa
diretamente do poste, fazendo aquilo que popularmente é chamado de “gato”. A fiação é puxada,
diretamente, do poste de energia elétrica para o lugar onde se quer usá-la, sem que passe por
qualquer medidor.
Ao contrário, se a ação do agente consiste, como adverte Noronha (NORONHA, Edgard Magalhães.
Direito Penal, v. 2, p. 232), ‘em modificar o medidor, para acusar um resultado menor do que o
consumido, há fraude, e o crime é estelionato, subentendido, naturalmente, o caso em que o
agente está autorizado, por via de contrato, a gastar energia elétrica. Usa ele, então, de artifício
que induzirá a vítima a erro ou engano, com o resultado fictício, do que lhe advém vantagem
ilícita’” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 6ª ed., Niterói: Impetus, p. 557).
Tabela comparativa:
“Gato”

Alteração do sistema de medição

O agente desvia a energia elétrica de sua fonte
natural por meio de ligação clandestina, sem
passar pelo medidor.
Trata-se de FURTO.
No furto, a fraude tem por objetivo diminuir a
vigilância da vítima e possibilitar a subtração da
coisa (inversão da posse).
O bem é retirado sem que a vítima perceba que
está sendo despojada de sua posse.
A concessionária não sabe que está fornecendo
energia elétrica para aquele indivíduo. Ele está
desviando (subtraindo) a energia da rede.

O agente altera o sistema de medição, mediante
fraude, para que aponte resultado menor do que
o real consumo.
Trata-se de ESTELIONATO.
A fraude tem por finalidade fazer com que a vítima
incida em erro e, voluntariamente, entregue o
objeto ao agente criminoso, baseada em uma falsa
percepção da realidade.
A concessionária sabe que está fornecendo
energia elétrica para aquele consumidor, mas a
fraude faz com que ela não perceba que ele está
pagando menos do que deveria.

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
A aplicação financeira realizada por meio da aquisição de cotas de fundo de investimento no
exterior sem que isso seja declarado ao BACEN configura o crime do art. 22, parágrafo único,
parte final, da Lei nº 7.492/86
Importante!!!
A aplicação financeira não declarada à repartição federal competente no exterior se subsume
ao tipo penal previsto na parte final do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/86.
Informativo 648-STJ (07/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 36

Informativo
comentado
Art. 22. (...) Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não
declarados à repartição federal competente.
Ex: indivíduo residente no Brasil subscreveu cotas de fundo de investimento sediado nas Ilhas
Cayman e não informou a existência de tais valores na declaração de capitais brasileiros no
exterior, que deveria ter sido entregue ao Bacen.
STJ. 5ª Turma. AREsp 774.523-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
O que a legislação exige para a MANUTENÇÃO de valores no exterior depositados em conta bancária?
REGRA:
Se a pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil possuir recursos, bens ou valores em outro país, ela
ficará obrigada a informar essa situação ao Banco Central. Isso está previsto no Decreto-Lei nº 1.060/69:
Art. 1º Sem prejuízo das obrigações previstas na legislação do imposto de renda, as pessoas físicas
ou jurídicas ficam obrigadas, na forma, limites e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional, a declarar ao Banco Central do Brasil, os bens e valores que possuírem no exterior,
podendo ser exigida a justificação dos recursos empregados na sua aquisição.
Parágrafo único. A declaração deverá ser atualizada sempre que houver aumento ou diminuição
dos bens, dinheiros ou valores, com a justificação do acréscimo ou da redução.
COMO É ESTA DECLARAÇÃO:
1) se a pessoa possui no exterior menos que 100 mil dólares no dia 31 de dezembro de cada ano: não
precisa declarar ao Banco Central.
2) se a pessoa possui entre 100 mil e 100 milhões de dólares no dia 31 de dezembro de cada ano: precisará
preencher declaração, destinada ao Banco Central, uma vez por ano, chamada “CBE Anual”.
3) se a pessoa possui 100 milhões de dólares ou mais: precisará apresentar declaração trimestral ao Banco
Central. É a chamada “CBE Trimestral”.
Os prazos para entrega da declaração e outras informações estão previstas na Circular nº 3.624/2013 do
Banco Central.
A Medida Provisória 2.224/2001 prevê o pagamento de uma multa para quem mantém dinheiro no
exterior sem ter declarado ao Banco Central.
A pessoa que remete ou mantém valores no exterior sem observar as exigências legais comete crime?
SIM. Essa pessoa, em tese, pratica o crime do art. 22 da Lei nº 7.492/86, em especial nas figuras do
parágrafo único:
Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do
País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal,
a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente.
Além disso, a depender do caso concreto, essa pessoa também poderá ser acusada de cometer outros
delitos em concurso formal ou material com o referido art. 22. Exemplos:
• Falsificação de documento público (art. 297 do CP), particular (art. 298) ou falsidade ideológica (art. 299).
• Uso de documento falso (art. 304 do CP).
• Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90).
• Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98).
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Imagine agora a seguinte situação adaptada:
João, rico empresário, domiciliado no Brasil, subscreveu cotas do Opportunity Fund, sediado nas Ilhas
Cayman, no valor de 500 mil dólares.
O Opportunity Fund é um fundo de investimento, ou seja, é uma forma de aplicação financeira. A pessoa
investe um determinado valor no fundo, que é administrado por especialistas. Este fundo aplica o valor
dos investidores e, depois, divide entre os participantes as receitas que conseguir, abatidas as despesas
necessárias para o negócio.
Aplicar dinheiro em um fundo de investimento, em princípio, não é crime algum.
O problema foi que João não declarou ao Banco Central que possuía esse dinheiro investido.
Diante disso, o Ministério Público Federal denunciou João pela prática do crime previsto no art. 22,
parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/86: “mantiver [no exterior] depósitos não declarados à
repartição federal competente”.
A defesa do réu recorreu ao STJ alegando que possuir cota em fundo de investimento no exterior não se
equipara a manter depósito no exterior.
O que decidiu o STJ? Afinal de contas, possuir cota em fundo de investimento no exterior sem que isso
seja declarado ao BACEN configura, em tese, crime contra o sistema financeiro nacional?
SIM.
A aplicação financeira não declarada à repartição federal competente no exterior se subsume ao tipo
penal previsto na parte final do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/86.
STJ. 5ª Turma. AREsp 774.523-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Como vimos acima, a parte final do parágrafo único do art. 22 diz que é crime manter “depósito” no
exterior, sem que isso tenha sido declarado à repartição federal competente (Banco Central).
O que é “depósito”, para os fins do art. 22?
Deve-se interpretar o termo “depósito” de acordo com o fim a que se destina a norma, ou seja, tendo em
vista a necessidade de proteção do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Como a lei não restringiu, não se pode restringir a palavra “depósito” apenas para conta bancária no
exterior. Logo, deve-se considerar crime também a conduta de manter valores depositados em aplicação
financeira no exterior, considerando que isso influencia na disponibilidade da moeda (política cambial) e
o seu controle é importante para o Sistema Financeiro Nacional.
Confira o que diz a doutrina especializada:
“A forma delitiva da segunda parte do parágrafo único igualmente visa à proteção da regular
execução da política cambial, uma vez certo que depósitos titulados no exterior constituem-se
como um passivo cambial. Ou seja, na expectativa de que um dia retornarão ao País, esses
depósitos exigirão ser contraprestacionados em moeda nacional.
Mais especificamente, o controle exercido pelo BACEN sobre depósitos no exterior tem por
objetivo mapear o quadro dos capitais brasileiros no exterior e conhecer a composição do passivo
externo líquido do País, dados esses convenientes e necessários à boa formatação da política
cambial brasileira, sendo essa a finalidade protetiva da norma.
O objeto material da conduta delituosa são os depósitos mantidos pelo agente no exterior, em
moeda ou divisas, ao título que forem: como investimento direto, empréstimos, financiamentos
etc.
Compreendem-se nessa conceituação, portanto, as disponibilidades financeiras (divisas ou moeda
local depositada em conta bancária) ou títulos que lhe sejam correspondentes por uma relação de
liquidez imediata (V. g., aplicações em poupança, fundos de investimentos, ações em bolsa de
valores, certificados de depósito bancários etc).” (SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O
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Crime de Evasão de Divisas: A Tutela Penal do Sistema Financeiro Nacional na Perspectiva da
Política Cambial Brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 178-179).
“Deve-se incluir no conceito de depósito qualquer tipo de investimento no exterior aplicado no
sistema financeiro, tais como, ações, fundos ou cotas de fundos de investimentos (incluindo
previdência privada), haja vista o escopo da norma em tutelar o controle das divisas situadas no
exterior, abrangendo os respectivos depósitos oriundos de quaisquer tipos de aplicações
financeiras, com base na hermenêutica da interpretação sistemática e teleológica.” (NUNES,
Leandro Bastos. Evasão de Divisas. 2ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 141-142).
Desse modo, a aplicação financeira realizada por meio da aquisição de cotas do fundo de investimento
localizado no exterior e não declarada à autoridade competente (BACEN) preenche a hipótese normativa
do art. 22, parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/86.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Compete à Justiça Estadual julgar crime cometido a bordo de balão
Importante!!!
Compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente
tripulados.
Os balões de ar quente tripulados não se enquadram no conceito de “aeronave” (art. 106 da
Lei nº 7.565/86), razão pela qual não se aplica a competência da Justiça Federal prevista no
art. 109, IX, da CF/88).
STJ. 3ª Seção. CC 143.400-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/04/2019 (Info 648).
Crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves
O art. 109 da CF/88 prevê a competência da Justiça Federal comum em 1ª instância.
O inciso IX estabelece que é competência da Justiça Federal julgar os crimes praticados a bordo de navios
ou aeronaves:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça
Militar;
Conceito de aeronave
A definição do que seja aeronave está no art. 106 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica):
Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e
circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.
Parágrafo único. A aeronave é bem móvel registrável para o efeito de nacionalidade, matrícula,
aeronavegabilidade (arts. 72, I, 109 e 114), transferência por ato entre vivos (arts. 72, II e 115, IV),
constituição de hipoteca (arts, 72, Il e 138), publicidade (arts. 72, III e 117) e cadastramento geral
(art. 72, V).
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Conceito de navio: embarcação de grande porte
Segundo a jurisprudência, quando o art. 109, IX, da CF/88 fala em “navio”, quer se referir a “embarcações
de grande porte”. Assim, se o crime for cometido a bordo de um pequeno barco, lancha, veleiro etc., ainda
que em navegação, a competência não será da Justiça Federal:
(...) A expressão "a bordo de navio", constante do art. 109, inciso IX, da CF/88, significa interior de
embarcação de grande porte.
2. Realizando-se uma interpretação teleológica da locução, tem-se que a norma visa abranger as hipóteses
em que tripulantes e passageiros, pelo potencial marítimo do navio, possam ser deslocados para águas
territoriais internacionais. (...)
STJ. 3ª Seção. CC 43.404/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/02/2005.
Aeronave voando ou parada
A competência será da Justiça Federal mesmo que o crime seja cometido a bordo de uma aeronave
pousada. Não é necessário que a aeronave esteja em movimento:
É da competência da Justiça Federal processar e julgar delitos cometidos a bordo de aeronaves, nos termos
do inciso IX do art. 109 da CF/88, não influenciando, para fins de competência, o fato de a aeronave estar
em solo ou sobrevoando.
STJ. 3ª Seção. CC 143.343/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/11/2016.
Subtração de aeronave particular: Justiça Estadual
A subtração do próprio avião, que era particular, não se enquadra no conceito de delito cometido a bordo
de aeronave, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal.
Embora o sistema de controle de fronteiras seja, nos termos do inciso XXII do artigo 21 da Constituição
Federal, serviço da União, o delito ora investigado é o de roubo de um bem privado, razão pela qual o
simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o
interesse da União na apuração dos fatos, até mesmo porque, por se tratar de evasão clandestina, os
serviços da Polícia Federal sequer foram utilizados.
STJ. 5ª Turma. HC 352.480/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 01/06/2017.
Navio em situação de deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento
Para que o crime cometido a bordo de navio seja de competência da Justiça Federal, é necessário que o
navio esteja em deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento.
Se o navio estiver atracado e não se encontrar em potencial situação de deslocamento, a competência
será da Justiça Estadual.
O que é situação de potencial deslocamento?
Trata-se de conceito que deverá ser avaliado no caso concreto.
Ex1: se o navio (um transatlântico) se encontrava parado no porto para reabastecimento e, após este ser
concluído, quando estava preparado para zarpar, ocorreu um delito em seu interior, pode-se entender
que ele está em situação de potencial deslocamento internacional, sendo este delito de competência da
Justiça Federal.
Ex2: se o navio estiver no estaleiro, para conserto, sem previsão de nova viagem, não se pode dizer que
está em potencial deslocamento, sendo de competência da Justiça Estadual o julgamento de eventual
delito ali cometido.
A embarcação deve estar apta, portanto, a realizar viagens internacionais.
Veja a ementa do julgado do STJ que resume a problemática exposta:
(...) 1. A Constituição Federal, em seu art. 109, IX, expressamente aponta a competência da Justiça Federal
para processar e julgar "os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência
da Justiça Militar".
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2. Em razão da imprecisão do termo "navio" utilizado no referido dispositivo constitucional, a doutrina e
a jurisprudência construíram o entendimento de que "navio" seria embarcação de grande porte o que,
evidentemente, excluiria a competência para processar e julgar crimes cometidos a bordo de outros tipos
de embarcações, isto é, aqueles que não tivessem tamanho e autonomia consideráveis que pudessem ser
deslocados para águas internacionais.
3. Restringindo-se ainda mais o alcance do termo "navio", previsto no art. 109, IX, da Constituição, a
interpretação que se dá ao referido dispositivo deve agregar outro aspecto, a saber, que ela se encontre
em situação de deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento.
4. Os tripulantes do navio que se beneficiavam da utilização de centrais telefônicas clandestinas, para
realizar chamadas internacionais, pertenciam a embarcação que estava em trânsito no Porto de
Paranaguá, o que caracteriza, sem dúvida, situação de potencial deslocamento. Assim, a competência,
vista sob esse viés, é da Justiça Federal. (...)
STJ. 3ª Seção. CC 118.503/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/04/2015.
Navio ancorado X Avião pousado
Como você viu acima, a jurisprudência confere tratamento diferente se a hipótese for de navio ou de
avião. Crime ocorrido em...
• NAVIO ancorado: competência da Justiça ESTADUAL (como regra);
• AVIÃO pousado: competência da Justiça FEDERAL.
Por que esta diferença de tratamento entre avião pousado e navio atracado?
Não há muita razão lógica. Foi uma distinção feita pela jurisprudência e que acabou se consolidando.
E no caso de crime cometido a bordo de um balão de ar quente? De quem será a competência?
Imagine a seguinte situação hipotética:
Um balão de ar quente decolou do Centro de Paraquedismo e, minutos após a decolagem, veio a cair,
causando a morte de uma pessoa que estava em seu interior e lesões corporais em outras duas.
Iniciou-se um inquérito policial para investigar se o piloto do balão agiu (ou não) com negligência durante
o voo, sendo, portanto, responsável pelo homicídio culposo e pelas lesões corporais culposas.
O Juiz de Direito (Justiça Estadual) declinou da competência para analisar o feito e determinou a remessa
dos autos à Justiça Federal, por entender que houve um acidente aéreo envolvendo objeto voador
equiparado a aeronave (balão de ar quente).
O Juízo Federal, por sua vez, suscitou conflito de competência perante o STJ (art. 105, I, “d”, da CF/88),
alegando que um balão de ar não é juridicamente equiparado a aeronave, nos termos do Código Brasileiro
de Aeronáutica.
O que o STJ decidiu? De quem é a competência para apurar eventual crime praticado a bordo de balão
de ar quente?
Justiça Estadual.
Balão não é aeronave
Balões de ar quente tripulados NÃO são considerados aeronaves para fins jurídicos.
Como vimos acima, a definição de aeronave está prevista no art. 106 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro
de Aeronáutica – CBA):
Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e
circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.
O Prof. Doutor Daniel Marchi de Oliveira faz algumas ponderações sobre essa definição legal:
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“Conforme demonstra a legislação nacional, a principal característica da aeronave é a de que seja
em aparelho que voe (...)
Ainda de acordo com o CBA, a aeronave deve ser capaz de sustentar e circular no espaço aéreo
mediante reações aerodinâmicas (...)
(...) os foguetes, as naves espaciais ou qualquer forma de engenhos espaciais destinados a
percorrer o espaço estratosférico ou exterior não podem ser considerados aeronaves, além de
não estarem na dependência de outra característica de aeronave, ou seja, das reações
aerodinâmicas.
O outro elemento imprescindível de aeronave, conforme colocado no Código, é que seja capaz de
transportar pessoas ou coisas, pouco importando o ponto de saída ou de chegada, e independente
de qualquer forma de contrato de transporte, bastando que carregue pessoas ou coisas, como,
por exemplo, serviço de propaganda, turismo, instrução, aerodesporto, pulverização ou
aerofotogrametria.(...)
(...) considerando que aeronave compreende apenas os aparelhos que possam sustentar-se e
circular no espaço aéreo “mediante reações aerodinâmicas”, fica excluída dessa definição os
balões de ar quente. Por outro lado, inclui-se a pipa (papagaio) como aeronave, controlada por
um cabo (linha).”
(http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/download/1109/660).
O Ministério Público Federal, por intermédio do Subprocurador-Geral da República, Dr. Franklin Rodrigues
Da Costa, elaborou também um valioso parecer sobre o tema no qual se analisou o art. 106 do CBA:
“Colhe-se da leitura do citado dispositivo legal duas restrições ao conceito de aeronave, que
certamente exclui a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de crimes
ocorridos abordo de balões e dirigíveis. São elas: “aparelho manobrável em voo” e “sustentar-se
e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas”.
Nessa linha de entendimento, restringindo-se o alcance do termo “aeronave”, previsto no art. 109,
IX, da Constituição Federal, a interpretação que se dá ao referido dispositivo deve agregar o
disposto no artigo 106 da Lei 7.565/1986, pois os balões e dirigíveis não são manobráveis, mas
apenas controlados em voo, já que são guiados pela corrente de ar. De outro lado, sua sustentação
não ocorre por reações aerodinâmica, mas por impulsão estática, decorrente do aquecimento do
ar ao seu redor, tornando-o menos denso, sobe e o faz alçar voo. Assim, a competência para o
processo e julgamento de eventual ação penal, decorrente do inquérito que originou este conflito,
é da Justiça Estadual, porquanto o aeróstato (balões e dirigíveis) por não ser aparelho manobrável
em voo e de sustentação por reações aerodinâmica não se amolda ao conceito de aeronave,
previsto no art. 106 da Lei 7.565/1986.”
Desse modo, o balão de ar quente não se enquadra no conceito legal de aeronave por duas razões técnicas:
1) o balão não é um “aparelho manobrável em voo”. Ele é apenas controlado em voo, sendo guiado pelas
correntes de ar;
2) o balão de ar não voa “mediante reações aerodinâmicas”. A sua sustentação no espaço aéreo ocorre
por meio de impulsão estática decorrente do aquecimento do ar ao seu redor, tornando-o menos denso,
o que faz com que suba.
Em suma:
Compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente tripulados.
Os balões de ar quente tripulados não se enquadram no conceito de “aeronave” (art. 106 da Lei nº
7.565/86), razão pela qual não se aplica a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IX, da
CF/88).
STJ. 3ª Seção. CC 143.400-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/04/2019 (Info 648).
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INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de
forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos
áudios interceptados
Situação concreta: durante uma investigação para apurar tráfico de drogas, o juiz da vara
criminal decretou a interceptação telefônica dos suspeitos. Durante os diálogos, constatou-se
a participação de um militar. O militar foi, então, denunciado na Justiça Militar. Os diálogos
interceptados foram juntados aos autos do processo penal militar como prova emprestada,
oriundos da vara criminal. Ocorre que o juiz da vara criminal não remeteu à Justiça Militar a
integralidade dos áudios, mas apenas os trechos em que se entendia que havia a participação
do militar.
O STJ entendeu que esse procedimento não foi correto. Isso porque houve “quebra da cadeia
de custódia da prova”.
A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a
sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse
trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, julgado em 05/02/2019).
A defesa deve ter acesso à integralidade das conversas advindas nos autos de forma
emprestada, sendo inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos
trechos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos.
A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do
defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a
pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em
que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.795.341-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 648).
Obs: vale ressaltar que o caso acima explicado trata sobre falta de acesso à integralidade da
interceptação telefônica e não sobre falta de transcrição ou degravação integral das conversas
obtidas. O entendimento da jurisprudência do STF e do STJ é o de que não é obrigatória a transcrição
integral do conteúdo das interceptações telefônicas. Isso não foi alterado pelo julgado acima, que trata
sobre hipótese diferente.
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
No curso de uma investigação aberta para apurar tráfico de drogas, o juiz da vara criminal decretou a
interceptação telefônica dos suspeitos.
Durante os diálogos, constatou-se a participação de João, militar, que não era inicialmente investigado.
Ficou constado que ele praticou crime militar (concussão – art. 305 do CPM).
Diante disso, João foi denunciado na Justiça Militar e os demais na vara criminal comum.
A pedido do Ministério Público, o juiz da auditoria militar requereu ao juiz da vara criminal comum as
interceptações telefônicas que haviam sido decretadas por ele.
Os diálogos interceptados foram fornecidos e juntados aos autos do processo penal militar como prova
emprestada, oriundos da vara criminal.
Ocorre que o juiz da vara criminal não remeteu à Justiça Militar a integralidade dos áudios, mas apenas os
trechos em que se entendia que havia a participação do militar.
Segundo o STJ, esse procedimento foi correto?
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NÃO.
A integralidade dos áudios obtidos deveria ter sido enviada ao Juízo que requereu a prova (Justiça Militar).
Quando esses áudios chegassem, a eliminação daquilo que não fosse relevante ao processo penal militar
deveria ter sido realizada pela acusação e defesa, em conjunto, na forma do art. 9º, parágrafo único, da
Lei nº 9.296/96:
Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o
inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público
ou da parte interessada.
Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada
a presença do acusado ou de seu representante legal.
Como essa cautela não foi tomada, houve nulidade pela “quebra da cadeia de custódia da prova”.
A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise
pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode
resultar na sua imprestabilidade (STJ. 5ª Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
05/02/2019).
Desse modo, a defesa deve ter acesso à integralidade das conversas advindas nos autos de forma
emprestada, sendo inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos trechos que
ficarão no processo e daqueles que serão extraídos.
Nesse sentido, confira o seguinte julgado do STF:
Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas
interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão,
porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e
gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem
denegada.
STF. 2ª Turma. HC 91867, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/04/2012.
A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do defensor,
acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo
probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada
em detrimento da defesa.
Sobre o tema:
(...) X. Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das provas obtidas a partir da interceptação
telemática foi extraviada, ainda na Polícia, e o conteúdo dos áudios telefônicos não foi disponibilizado da
forma como captado, havendo descontinuidade nas conversas e na sua ordem, com
omissão de alguns áudios.
XI. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador,
sendo imprescindível a preservação da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício da
ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da
unidade da prova.
XII. Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do contraditório - constitucionalmente
garantidos -, a ausência da salvaguarda da integralidade do material colhido na investigação, repercutindo
no próprio dever de garantia da paridade de armas das partes adversas.
XIII. É certo que todo o material obtido por meio da interceptação telefônica deve ser dirigido à autoridade
judiciária, a qual, juntamente com a acusação e a defesa, deve selecionar tudo o que interesse à prova,
descartando-se, mediante o procedimento previsto no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.296/96, o que se
mostrar impertinente ao objeto da interceptação, pelo que constitui constrangimento ilegal a seleção do
material produzido nas interceptações autorizadas, realizada pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu,
subtraindo-se, do Juízo e das partes, o exame da pertinência das provas colhidas. (...)
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) Reconhecida a inexistência de profissionais concursados em número suficiente para atender toda a
população do DF, os critérios indicados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF para a
alocação e distribuição dos Defensores Públicos (locais de maior concentração populacional e de maior
demanda, faixa salarial familiar até 5 salários mínimos) revestem-se de razoabilidade. ( )
2) Profissionais de empresas privadas que exerçam atividade de prevenção e combate ao incêndio não
podem adotar a nomenclatura “bombeiro civil”. ( )
3) Não é possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento
de dívida cobrada em execução judicial. ( )
4) É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão depositado no
registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança, pela administradora do loteamento, das
despesas realizadas com obras e serviços de manutenção e/ou infraestrutura, porque dela foram
devidamente cientificados os compradores, que a ela anuíram inequivocamente. ( )
5) (Juiz TJPB 2015 CESPE) Com base no Código Civil e à luz da jurisprudência dominante do STJ, associação
de moradores constituída com o objetivo de defesa e preservação de interesses comuns da respectiva
área habitacional pode cobrar cotas condominiais do proprietário, ainda que este não seja seu associado,
conforme jurisprudência prevalente do STJ. ( )
6) A doação remuneratória não pode se constituir em uma doação universal nem em uma doação inoficiosa.
( )
7) A incidência do disposto na Súmula 130 do STJ não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de
lanchonete praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo ocorrido no
estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial. ( )
8) A prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca, conforme previsto no art. 174 da
Lei nº 9.279/96, não pode ser afastada por meio de aplicação da teoria dualista das nulidades. ( )
9) A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
( )
10) É cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34 da
Lei nº 6.830/80. ( )
11) A alteração do sistema de medição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real
consumo de energia elétrica configura furto mediante fraude. ( )
12) A aplicação financeira não declarada à repartição federal competente no exterior se subsume ao tipo
penal previsto na parte final do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/86. ( )
13) Compete à Justiça Federal o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente tripulados.
( )
14) É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma
emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios
interceptados. ( )
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