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DIREITO CIVIL
PRESCRIÇÃO / CONTRATOS
 Prazo prescricional na responsabilidade contratual é, em regra, de 10 anos.
ARRENDAMENTO RURAL
 A outorga uxória é desnecessária nos pactos de arrendamento rural.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
 A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente do
imóvel.
PATERNIDADE
 É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida mediante as técnicas
de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não configurando violação ao instituto da
adoção unilateral.
DIREITO DO CONSUMIDOR
CONCEITO DE CONSUMIDOR
 O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato de fiança bancária acessório a contrato
administrativo.
DIREITO EMPRESARIAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 No caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da ação de recuperação judicial, não se reconhece impugnação
de crédito após o decurso do prazo do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.
 Agravo de instrumento interposto contra decisão que julga impugnação de crédito pode se submeter à técnica da
ampliação do colegiado (art. 942, § 3º, II, do CPC/2015).
 O prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, deve ser computado em dias corridos.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
 Ação de empresas de telefonia contra a Anatel tratando sobre o valor de uso de rede móvel, sendo que uma das
litigantes se encontra em recuperação judicial: Justiça Federal.
TUTELA PROVISÓRIA
 O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada por sentença
que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
 É desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial prevista no art. 40 do CPP, que, atuando
como custos legis, já tenha acesso aos autos.
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
 STJ não é competente para julgar crime praticado por Governador no exercício do mandato se o agente deixou o
cargo e atualmente voltou a ser Governador por força de uma nova eleição.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA ESPECIAL
 É possível reconhecer como especial a atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, desde que
comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente.
PENSÃO VITALÍCIA DOS SERINGUEIROS
 Não é cabível a percepção simultânea de benefício previdenciário e da pensão vitalícia dos seringueiros (soldados
da borracha).
DESAPOSENTAÇÃO
 Não há previsão legal do direito à desaposentação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
 Cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da aposentadoria complementar por força de
decisão judicial.

DIREITO ADMINISTRATIVO
AUTOTUTELA
Súmula 633-STJ
É possível a aplicação, por analogia integrativa, do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei
do processo administrativo federal para Estados e Municípios que não tiverem leis sobre o tema
Súmula 633-STJ: A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial
para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser
aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e
específica que regule a matéria.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019.
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais?
SIM. Trata-se do princípio da autotutela (ou poder de autotutela), segundo o qual a Administração tem o
poder-dever de controlar seus próprios atos, com a possibilidade de anular aqueles que forem ilegais e
revogar os que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário.
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Existem duas súmulas do STF que preveem esse princípio:
Súmula 346-STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473-STF: A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Necessidade de garantir contraditório e ampla defesa para se realizar a autotutela
Vale ressaltar que a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não prescinde
(não dispensa) a instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa. Assim, a Administração deve dar oportunidade ao interessado para que ele se manifeste
sobre a ilegalidade que foi a princípio detectada:
A Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos,
quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos
implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a
instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os
corolários da ampla defesa e do contraditório.
STJ. 1ª Turma. AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
03/06/2019.
É necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que
repercutem na esfera de interesse do administrado.
STF. 1ª Turma. RE 946481 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2016.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já
decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
STF. Plenário. RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/09/2011 (repercussão geral).
Lei nº 9.784/99 e prazo decadencial para o exercício da autotutela
A Lei nº 9.784/99 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Esta Lei
prevê expressamente a possibilidade de o Poder Público exercer a autotutela:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Logo em seguida, a Lei nº 9.784/99 estabelece um prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no
âmbito da Administração Pública federal, ou seja, um prazo para o exercício da autotutela.
Qual o prazo de que dispõe a Administração Pública federal para anular um ato administrativo ilegal?
Regra
Exceção 1

Exceção 2

5 anos, contados da data em que o ato foi praticado.
Em caso de má-fé.
Se ficar comprovada a má-fé, não haverá prazo, ou seja, a Administração Pública poderá
anular o ato administrativo mesmo que já tenha se passado mais de 5 anos.
Em caso de afronta direta à Constituição Federal.
O prazo decadencial de 5 anos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a
ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal.
Trata-se de exceção construída pela jurisprudência do STF. Não há previsão na lei desta
exceção 2.
STF. Plenário. MS 26860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2/4/2014 (Info 741).
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O prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal
está previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99:
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.
Estados e Municípios podem dispor de forma diferente da Lei nº 9.784/99
Os Estados e Municípios possuem autonomia (art. 18 da CF/88). Uma das decorrências da autonomia dos
Estados e Municípios é a capacidade que eles possuem de editar suas próprias normas.
Desse modo, Estados e Municípios podem editar leis dizendo como será o processo administrativo na
Administração Pública estadual ou municipal.
Em outras palavras, assim como a União fez a Lei nº 9.784/99, Estados e Municípios também podem editar
suas próprias leis de processo administrativo.
Nessa lei estadual ou municipal poderá ser previsto um prazo diferente da Lei nº 9.784/99. Exemplo: o
Estado do Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/2002, na qual estabeleceu que “o direito de a Administração
Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé” (art. 26).
Portanto, tenha atenção quando fizer concurso para a PGE ou PGM porque algumas leis estaduais ou
municipais estabelecem prazos maiores, normalmente 10 anos. Veja, por exemplo:
(PGE/PE 2018 CESPE) Dado o poder de autotutela, compete à administração pública anular seus próprios
atos, quando eles estiverem eivados de vício de legalidade. De acordo com a Lei de Processo
Administrativo do Estado de Pernambuco, o prazo para anular atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários e efeitos danosos ao estado deve ser contado da data em que tais
atos forem praticados e decai em
A) cinco anos, salvo comprovada má-fé.
B) três anos, em todos os casos.
C) dez anos, salvo comprovada má-fé.
D) vinte anos, salvo comprovada má-fé.
E) quinze anos, em todos os casos.
Letra C
E se o Estado ou o Município não estipular um prazo em sua legislação? Se não houver lei estadual ou
municipal fixando um prazo para o exercício da autotutela, será possível aplicar, por analogia
integrativa, o prazo de 5 anos do art. 54 da Lei nº 9.784/99?
SIM. É isso que preconiza a súmula 633 do STJ.
Qual é o fundamento para essa aplicação?
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se não houvesse a aplicação do prazo da Lei nº
9.784/99, a Administração Pública estadual ou municipal que não editasse a sua lei ficaria, em tese,
completamente livre para exercer a autotutela a qualquer tempo. Isso, contudo, seria uma afronta à
segurança jurídica. Confira:
Com vistas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, este Superior Tribunal de Justiça tem
admitido a aplicação, por analogia integrativa, da Lei Federal nº 9.784/1999, que disciplina a decadência
quinquenal para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, aos Estados e
Municípios, quando ausente norma específica, não obstante a autonomia legislativa destes para regular a
matéria em seus territórios.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 345831 PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 09/06/2016.
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Vale ressaltar que, se houver lei local disciplinando o processo administrativo, não se aplica a Lei nº
9.784/99. A aplicação da Lei federal é subsidiária, ou seja, apenas e unicamente se não existir norma local
e específica que regule a matéria (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 393378 DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, julgado em 06/02/2014).
Em suma:
O art. 54 da Lei nº 9.784/99 prevê que a Administração Pública federal possui o prazo de 5 anos para
anular um ato administrativo ilegal, salvo comprovada má-fé (quando, então, não haverá prazo). Trata-se,
portanto, de um prazo para o exercício da autotutela.
A Lei nº 9.784/99, em princípio, deveria regular apenas e unicamente o processo administrativo no âmbito
da Administração Federal direta e indireta.
O processo administrativo na esfera dos Estados e dos Municípios deve ser tratado por meio de legislação
a ser editada por cada um desses entes, em virtude da autonomia legislativa que gozam para regular a
matéria em seus territórios.
No entanto, o STJ entende que se o Estado ou o Município não possuir em sua legislação previsão de prazo
decadencial para a anulação dos atos administrativos, deve-se aplicar, por analogia integrativa, o art. 54 da
Lei nº 9.784/99. Essa conclusão é baseada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Súmula 635-STJ
Termo inicial e causa de interrupção do prazo prescricional das infrações administrativas
Súmula 635-STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciamse na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo
toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após
decorridos 140 dias desde a interrupção.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019.
Processo administrativo disciplinar
Esta súmula trata sobre processo administrativo disciplinar dos servidores públicos federais.
O processo administrativo disciplinar dos servidores públicos federais encontra-se previsto nos arts. 143 a
182 da Lei nº 8.112/90.
Processo administrativo disciplinar em sentido amplo
O processo administrativo disciplinar (em sentido amplo) divide-se em:
• sindicância;
• processo administrativo disciplinar propriamente dito (PAD).
Espécies de sindicância
Existem duas espécies de sindicância:
a) sindicância investigatória (preparatória): instaurada para servir como uma espécie de investigação
prévia do fato. Nela não há contraditório e ampla defesa.
b) sindicância de caráter punitivo (contraditória, acusatória): ocorre quando é instaurada para julgar o
fato, conferindo contraditório e podendo, ao final, aplicar penalidade de advertência ou suspensão de até
30 dias.

Informativo 649-STJ (21/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 5

Informativo
comentado
Prescrição da infração administrativa
As infrações disciplinares, assim como as infrações penais, também estão sujeitas à prescrição. Logo, se a
Administração Pública demorar muito tempo para apurar uma falta cometida pelo servidor, ela perderá o
direito de punir.
A prescrição da pretensão punitiva é um direito fundamental do ser humano e está baseado na segurança
jurídica. Somente a Constituição Federal pode declarar que determinada infração (penal ou administrativa)
é imprescritível (exs.: art. 5º, XLII, XLIV; art. 37, § 5º).
Quais os prazos prescricionais aplicáveis às sanções administrativas?
O art. 142 da Lei nº 8.112/90 prevê os prazos de prescrição disciplinar:
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I — em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II — em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III — em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
(...)
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
Veja, de forma mais didática, o tema nesta tabela abaixo:
Tipo de infração
Se a sanção prevista para essa infração administrativa for
DEMISSÃO, CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA ou DISPONIBILIDADE e
DESTITUIÇÃO de cargo em comissão.
Se a sanção for SUSPENSÃO.
Se a sanção for ADVERTÊNCIA.
Se a infração administrativa praticada for também CRIME.

Prazo prescricional
5 anos

2 anos
180 dias
Será o mesmo prazo da
prescrição penal (art. 109, CP)

Qual é o termo inicial dos prazos de prescrição das infrações administrativas? Em outras palavras,
quando se iniciam os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/90?
Na data em que o fato se tornou conhecido. É o que diz expressamente o § 1º do art. 142:
Art. 142 (...)
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
Para que o prazo prescricional tenha início, é necessário que a irregularidade praticada pelo servidor
chegue ao conhecimento da autoridade competente para instaurar o PAD ou o prazo já se inicia caso
outras autoridades do serviço público saibam do fato?
O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar
o Processo Administrativo Disciplinar e não a ciência de qualquer autoridade da Administração Pública:
O art. 142, § 1º da Lei nº 8.112/90 prevê que o prazo prescricional da ação disciplinar “começa a correr da
data em que o fato se tornou conhecido”.
O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar
o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e não a ciência de qualquer autoridade da Administração
Pública.
STJ. 1ª Seção. MS 20.615/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2017.
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Um exemplo para você entender melhor:
No dia 02/02, é protocolizado um ofício no Ministério do Trabalho narrando supostas irregularidades que
teriam sido praticadas contra o servidor do órgão.
Ocorre que, por uma falha do protocolo, esse ofício somente é encaminhado ao setor competente
(corregedoria) seis meses depois, ou seja, em 02/08.
Neste caso, o termo inicial do prazo prescricional será 02/08 (e não 02/02).
O mero recebimento de ofício no protocolo do Ministério do Trabalho não pode ser considerado como
conhecimento da autoridade competente para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar. O
prazo prescricional somente se inicia no dia em que a Corregedoria do Ministério do Trabalho recebe a
“denúncia” contra o servidor, considerando que esta é a autoridade competente para instauração do PAD.
STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no MS 23.582/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
22/05/2019.
Em suma, a 1ª parte da súmula diz o seguinte:
Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade
competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato.
A fluência desse prazo prescricional sofre alguma interrupção?
SIM. A fluência do prazo prescricional é interrompida com o primeiro ato de instauração válido:
• instauração de sindicância de caráter punitivo (porque aqui tem contraditório); ou
• instauração de processo administrativo disciplinar propriamente dito.
Essa é a redação do § 3º do art. 142:
Art. 142 (...)
§ 3º A abertura de sindicância (obs: de caráter punitivo) ou a instauração de processo disciplinar
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
Eis, portanto a 2ª parte da súmula: “(...) interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar (...)”.
O que significa essa “interrupção”?
Essa interrupção aqui, na verdade, significa que o prazo é “zerado” e fica sem correr.
Ex: o corregedor do órgão foi informado em 02/02 de que determinado servidor cometeu uma infração
administrativa cuja lei prevê “advertência” como punição; o prazo prescricional é de 180 dias; no 170º dia,
o corregedor instaura uma sindicância de caráter punitivo; isso significa que o prazo prescricional foi
interrompido (“zerado”).
Depois de ser interrompido (“zerado”), o prazo prescricional pode voltar a correr em algum momento?
Sim. Essa interrupção não é definitiva, considerando que, se passarem 140 dias sem que a sindicância ou o
PAD sejam julgados, o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro: STJ. 1ª Seção. MS 21.669/DF, Rel.
Min. Gurgel de Faria, julgado em 23/08/2017.
Essa é a 3ª parte da súmula: “(...) e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.”
Por que 140 dias? De onde vem esse prazo?
A lei não prevê expressamente esse prazo para a retomada do prazo prescricional. Trata-se de uma
“construção” do STJ.
Na verdade, 140 dias é o prazo máximo fixado pela lei para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua
instauração (art. 152 c/c art. 167):
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias,
Informativo 649-STJ (21/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 7

Informativo
comentado
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por
igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade
julgadora proferirá a sua decisão.
• Prazo para conclusão do PAD: 60 dias prorrogável por mais 60 dias, totalizando 120 dias (art. 152).
• Prazo para decisão: 20 dias.
• Prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD: 120 + 20 = 140 dias.
Desse modo, o STJ construiu o seguinte raciocínio:
- a instauração da sindicância de caráter punitivo ou a instauração do processo administrativo disciplinar
interrompem o prazo prescricional. Isso porque demonstram que o Poder Público não está mais inerte e
tomou as providências necessárias.
- ocorre que a lei prevê prazos para que esse procedimento seja concluído.
- se esses prazos são ultrapassados, significa dizer que o Poder Público voltou a ficar inerte e, então, neste
caso, deve o prazo prescricional deve recomeçar por inteiro.
Súmula dividida em três partes:
PARTES
FUNDAMENTO
Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na Art. 142, § 1º
data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento
administrativo toma conhecimento do fato (...)
(...) interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de Art. 142, § 3º
caráter punitivo ou processo disciplinar (...)
(...) e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.
Art. 142, § 4º
c/c arts. 152 e
167.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Súmula 634-STJ
As regras de prescrição em improbidade administrativa aplicáveis aos particulares que
participam do ato ímprobo são as mesmas do agente público também envolvido
Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de
Improbidade Administrativa para o agente público.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019.
Para entendermos bem a súmula, vou dividir o estudo em duas partes. Primeiramente, iremos verificar
quem é o “particular” na prática do ato de improbidade administrativa e, em seguida, vamos analisar os
aspectos da prescrição nas ações de improbidade.

Informativo 649-STJ (21/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 8

Informativo
comentado
QUEM RESPONDE PELO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA?

SUJEITO ATIVO
Sujeito ativo do ato é...
- a pessoa física ou
- a pessoa jurídica que
- pratica o ato de
improbidade administrativa;
- concorre para a sua prática;
- ou dele se beneficia.
Pode ser de duas espécies:
1) agentes públicos;
2) terceiros.

1) AGENTES PÚBLICOS (art. 2º da Lei)
Conceito amplo que abrange todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior.
2) TERCEIROS (art. 3º)
Terceiro é...
- a pessoa física ou jurídica que,
- mesmo não sendo agente público,
- induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade
- ou dele se beneficiou direta ou indiretamente.
Terceiro, portanto, é o particular que participa do ato de improbidade
administrativa juntamente com o agente público.

Desse modo, quando a súmula fala em “particular”, ela está se referindo ao “terceiro” acima explicado.
Prescrição
Se um direito é violado, o titular deste direito passa a ter a pretensão de buscar judicialmente a reparação
do dano (de forma específica ou pelo equivalente em dinheiro).
Essa pretensão, contudo, deve ser exercida dentro de um prazo previsto na lei. Esgotado esse prazo,
extingue-se a pretensão. A extinção dessa pretensão pelo decurso do prazo é chamada de prescrição.
Isso está previsto no art. 189 do Código Civil, valendo como regra geral:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos
prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica. Se não existisse prazo para
o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela
incerteza e instabilidade, considerando que um fato ocorrido há anos ou mesmo décadas poderia ser
questionado.
A prescrição está presente nos diversos ramos do Direito, inclusive no Direito Administrativo.
Prescrição e atos de improbidade administrativa
Os atos de improbidade administrativa, assim como ocorre com as infrações penais, também estão sujeitos a
prazos prescricionais.
Logo, caso os legitimados ativos demorem muito tempo para ajuizar a ação de improbidade administrativa
contra o responsável pelo ato ímprobo, haverá a prescrição e a consequente perda da pretensão punitiva.
Qual é o prazo prescricional para a propositura de ações de improbidade administrativa?
Como regra, 5 anos. Isso está previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92. Confira o texto legal:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
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III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final
pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.
Para facilitar o entendimento do texto legal, veja esta tabela com as principais regras sobre o termo inicial
da prescrição nos atos de improbidade administrativa:
PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Se o ato de improbidade for
imputado contra...

O prazo para ajuizar a ação
contra esse sujeito será de...

O início da contagem desse
prazo será...

Agente público com vínculo
TEMPORÁRIO
(mandato, cargo em comissão
ou de função de confiança)

Até 5 anos

O primeiro dia após o fim do
vínculo.

Agente público com vínculo
PERMANENTE
(cargo efetivo ou
emprego público)

O prazo e o início da contagem serão os mesmos que são previstos
no estatuto do servidor para prescrição de faltas disciplinares
puníveis com demissão.
Ex.: na Lei nº 8.112/90, em regra, o prazo prescricional é de 5 anos,
contado da data em que o fato se tornou conhecido (salvo se a
infração for também crime).
Leis estaduais e municipais podem trazer regra diferente.

Em caso de atos de improbidade praticados contra o patrimônio das entidades referidas no parágrafo
único do art. 1º da LIA, o prazo prescricional será de 5 anos, contado de sua prestação de contas final à
Administração Pública.
E no caso dos terceiros (particulares)? Qual é o prazo prescricional das ações de improbidade com
relação aos particulares (chamados pela lei de “terceiros”)?
O art. 23 da Lei nº 8.429/92 falhou ao não prever expressamente regras de prescrição para o terceiro
(particular) que participa do ato de improbidade administrativa em conjunto com o agente público.
Diante disso, a doutrina majoritária defende que o prazo deverá ser o mesmo previsto para o agente
público que praticou, em conjunto, o ato de improbidade administrativa.
Assim, as regras de prescrição em improbidade administrativa aplicáveis aos particulares que participam
do ato ímprobo são as mesmas do agente público também envolvido.
É a posição, por exemplo, de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Foi também o entendimento
acolhido pelo STJ:
(...) II - A teor do art. 3º da LIA, “As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie
sob qualquer forma direta ou indireta”. Portanto, as regras da Lei de Improbidade, por força do
preceituado nos seus arts. 2º e 3º, alcançam também os particulares que, de qualquer forma, tenham
concorrido para o ato acoimado de ímprobo.
III - Logo, não têm os particulares que concorreram, “em tese”, para a prática do ato ímprobo o direito à
contagem individualizada dos prazos prescricionais, aplicando-se a eles os prazos e termos iniciais
previstos na LIA. (...)
STJ. 2ª Turma. REsp 1789492/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16/05/2019.
Aplica-se aos particulares, réus em ação de improbidade, a mesma sistemática cabível aos agentes
públicos, prevista no art. 23, I e II, da Lei nº 8.429/92, para fins de fixação do termo inicial da prescrição.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1159035 MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 21/11/2013.
Depois de vários julgados no mesmo sentido, o STJ editou a súmula 634 espelhando esse entendimento.
Informativo 649-STJ (21/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 10

Informativo
comentado
Hipótese de imprescritibilidade: ressarcimento ao erário em casos de atos de improbidade praticados
dolosamente
A Lei nº 8.429/92 prevê, em seu art. 12, uma lista de sanções que podem ser aplicadas às pessoas
condenadas por ato de improbidade administrativa. São elas:
• perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente;
• perda da função pública;
• suspensão dos direitos políticos;
• multa civil; e
• proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios;
• ressarcimento integral do dano.
Uma das sanções acima é imprescritível: o ressarcimento integral do dano. O fundamento para isso está na
parte final do § 5º do art. 37 da CF/88:
Art. 37 (...)
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Vale ressaltar, no entanto, que o STF fez uma “exigência” a mais que não está explícita no art. 37, § 5º da
CF/88. O Supremo afirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de
improbidade administrativa praticados DOLOSAMENTE.
Assim, se o ato de improbidade administrativa causou prejuízo ao erário, mas foi praticado com CULPA,
então, neste caso, a ação de ressarcimento será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da LIA.
A tese fixada pelo STF foi a seguinte:
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 (Info 910).

DIREITO CIVIL
PRESCRIÇÃO / CONTRATOS
Prazo prescricional na responsabilidade contratual é, em regra, de 10 anos
Importante!!!
A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo
diferenciado.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Felix Fischer,
julgado em 15/05/2019 (Info 649).
É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual.
É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de
responsabilidades contratual e extracontratual.
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Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art.
205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, com
prazo de 3 anos.
Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma
restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil
extracontratual.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632).
Resumindo. O prazo prescricional é assim dividido:
• Responsabilidade civil extracontratual (reparação civil): 3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC).
• Responsabilidade contratual (inadimplemento contratual): 10 anos (art. 205 do CC).
Prazo prescricional para “pretensão de reparação civil”
O art. 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 anos para pretensões relacionadas
com “reparação civil”. Veja:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3º Em três anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil;
Esse prazo se aplica para responsabilidade contratual e extracontratual? O termo “reparação civil”,
constante do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla?
NÃO.
Este prazo prescricional de 3 anos se aplica apenas para a responsabilidade extracontratual.
No caso de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é de 10 anos, nos termos do art. 205 do
CC/2002:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
Foi como decidiu o STJ:
É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/2002)
que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplicase o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos.
Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma restritiva,
abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632).
A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional
decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo diferenciado.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Felix Fischer, julgado
em 15/05/2019 (Info 649).
Prazo prescricional
• Responsabilidade civil extracontratual (reparação civil): 3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC).
• Responsabilidade contratual (ilícito contratual): 10 anos (art. 205 do CC).
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A expressão “reparação civil”, empregada pelo art. 206, § 3º, V, do CC, restringe-se aos danos decorrentes
do ato ilícito não contratual.
Nas palavras da Min. Nancy Andrighi:
“Em conclusão, para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo “reparação civil” não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas apenas as consequências danosas
do ato ou conduta ilícitos em sentido estrito e, portanto, apenas para as hipóteses de
responsabilidade civil extracontratual.”
Interpretação literal
Todas as vezes em que o Código Civil de 2002 falou em “reparação civil”, ele tratou de casos relacionados
com a responsabilidade civil extracontratual.
Quando o Código tratou sobre inadimplemento contratual (exs: arts. 389 a 405), ele não utilizou, em
nenhum momento, a expressão “reparação civil”.
Dessa forma, partindo-se de uma interpretação literal do texto normativo, compreende-se que o termo
“reparação civil” foi utilizado pelo legislador apenas quando pretendeu se referir à responsabilidade
extracontratual.
Logo, o art. 206, § 3º, V, ao falar em “reparação civil”, está se referindo tão somente à responsabilidade
extracontratual.
Interpretação com base nas diferenças entre os institutos
No direito privado brasileiro, a responsabilidade extracontratual é historicamente tratada de modo
distinto da contratual por um motivo muito simples: são fontes de obrigações muito diferentes, com
fundamentos jurídicos diversos.
Essa diferença fática e jurídica impõe o tratamento distinto do prazo prescricional, pois a violação a direito
absoluto e o inadimplemento de um direito de crédito são situações diferentes.
Uma diferença, por exemplo, está no grau de proximidade das partes envolvidas.
Na responsabilidade extracontratual (ex: um atropelamento de trânsito), os sujeitos encontram-se em um grau
maior de distanciamento. Em outras palavras, as partes muitas vezes nem se conheciam antes do ato ilícito.
Por outro lado, na responsabilidade por inadimplemento contratual (descumprimento de contrato), as
partes já se conheciam, havia uma relação prévia entre elas, tanto que negociaram e fizeram um ajuste.
Assim, normalmente, há um mínimo de confiança entre as partes, e o dever de indenizar da
responsabilidade contratual encontra seu fundamento na garantia da confiança legítima entre elas.
Cuidado com o Enunciado 419 da Jornada de Direito Civil
Risque de seus materiais de estudo o enunciado 419 da V Jornada de Direito Civil, considerando que o
entendimento ali exposto está em confronto com o STJ:
Enunciado 419-CJF: O prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil aplica-se tanto à
responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual.

ARRENDAMENTO RURAL
A outorga uxória é desnecessária nos pactos de arrendamento rural
Não é necessária a outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural.
Nos termos do Decreto nº 59.566/66, o arrendamento rural é, por definição legal, o contrato
mediante o qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e
gozo de imóvel rural, mediante retribuição.
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Não há exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia, sendo o
arrendamento rural um contrato não solene.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.764.873-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019
(Info 649).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, dono de uma fazenda, firmou contrato particular de arrendamento rural com Pedro por meio do
qual este, arrendatário, poderia explorar, durante 10 anos, o imóvel para criar gado, devendo pagar, em
contraprestação, R$ 5 mil por mês ao proprietário do imóvel.
Qual foi o contrato celebrado?
Contrato de arrendamento rural, assim conceituado pelo Decreto nº 59.566/66:
Art. 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo,
incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida
atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante certa
retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.
§ 1º Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário transfere a outrem, no todo ou em
parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento.
§ 2º Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a pessoa ou
conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por aluguel.
§ 3º O Arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos os efeitos, classificado como
arrendador.
Depois de um tempo, Maria, esposa de João, casada em regime de comunhão universal de bens, ingressou
com ação contra Pedro pedindo a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, de ineficácia do contrato
invocando a previsão do art. 3º da Lei nº 8.245/91:
Art. 3º O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia
conjugal, se igual ou superior a dez anos.
Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo
excedente.
O pedido de Maria deverá ser julgado procedente?
NÃO.
Não é necessária a outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.764.873-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 649).
Como vimos acima, o contrato de arrendamento rural é regido pelo Decreto nº 59.566/66. Em diversos
momentos, este Decreto prevê limitações/restrições ao direito de contratar, ou seja, manifestações do
princípio do dirigismo contratual. É o caso, por exemplo, do art. 95.
Observa-se, assim, nesta modalidade de contrato, uma forte intervenção estatal, especialmente no que
tange ao prazo, à fixação do preço e ao direito de preferência do arrendatário.
Apesar disso, o legislador não teve essa mesma preocupação quanto à forma do contrato de
arrendamento rural, não sendo feita qualquer exigência nesse sentido. Assim, podemos dizer que se trata
de um contrato não solene, não sendo exigida forma especial.
Como não há, na legislação específica, nenhuma regra sobre a forma do arrendamento rural, deve-se
verificar se existe alguma previsão no Código Civil (que é a lei geral).
Analisando o Código Civil, podemos enquadrar esse ato praticado por João no art. 1.642, II e VI:
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Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem
livremente:
(...)
II - administrar os bens próprios;
(...)
VI - praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente.
Dessa forma, considerando ser o contrato de arrendamento rural um pacto não solene, desprovido de
formalismo legal para sua existência, foi dispensada pelo legislador a exigência da outorga uxória do
cônjuge. E isso, justamente, por se enquadrar em um dos atos que podem ser praticados sem autorização
do cônjuge, qual seja, administrar os bens próprios e praticar todos os atos que não lhes forem vedados
expressamente.
Previsão do art. 3º da Lei de Locações Urbanas
O STJ afirmou que esse art. 3º da Lei nº 8.245/91, por ser a sua hipótese de incidência específica para as
locações de imóveis urbanos, não pode ser aplicado para arrendamento rural.
Esse art. 3º é uma exceção à regra geral (liberdade de contratar). Logo, a sua interpretação deve ser
restritiva às hipóteses expressamente contempladas no texto legal, não podendo ser estendida a sua
abrangência aos contratos agrários, regulados por microssistema normativo diverso.

CONDOMÍNIO
É possível a criação de animais nas unidades autônomas do condomínio?
Acerca da regulamentação da criação de animais pela convenção condominial, podem surgir
três situações:
a) Se a convenção não regular a matéria: o condômino pode criar animais em sua unidade
autônoma, desde que não viole os deveres previstos no art. 1.336, IV, do CC e no art. 19 da Lei
nº 4.591/64.
b) Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos
demais moradores: essa norma condominial é válida (não apresenta nenhuma ilegalidade).
c) Se a convenção proíbe a criação e a guarda de quaisquer espécies de animais: essa restrição
se mostra desarrazoada, considerando que determinados animais não apresentam risco à
incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do
condomínio. O impedimento de criar animais em partes exclusivas (unidades autônomas)
somente se justifica para a preservação da segurança, da higiene, da saúde e do sossego. Se tais
aspectos não estão em risco, não há motivo para a proibição.
Assim, é ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação
e guarda de animais de quaisquer espécies em unidades autônomas
STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.076-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info
649).
É possível a criação de animais nas unidades autônomas do condomínio? Ex: em um edifício residencial,
é possível que o morador crie um animal em seu apartamento?
Existem três situações possíveis sobre o tema. Vejamos cada uma delas.
1) Se a convenção não regula a matéria (convenção omissa):
A convenção de condomínio é o ato por meio do qual o condomínio é regulamentado.
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Na convenção de condomínio são tratados os assuntos previstos no art. 1.334, dentre eles a forma de
administração, as sanções a que estão sujeitos os condôminos e o regimento interno do condomínio.
Assim, em princípio, a convenção de condomínio pode estabelecer regras sobre a criação de animais.
E se a convenção não dispuser nada a respeito? Se ela não trouxer regras sobre a criação de animais?
Neste caso, o condômino poderá criar animais em sua unidade autônoma, desde que não viole os deveres
previstos no art. 1.336, IV, do Código Civil e no art. 19 da Lei nº 4.591/64:
Art. 1.336. São deveres do condômino:
(...)
IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira
prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.
Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade
autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de
boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou
incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das
mesmas partes por todos.
2) Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos demais
moradores:
Essa norma condominial é válida (não apresenta nenhuma ilegalidade).
3) Se a convenção proíbe a criação e a guarda de quaisquer espécies de animais:
Essa restrição se mostra desarrazoada, considerando que determinados animais não apresentam risco à
incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio.
O impedimento de criar animais em partes exclusivas (unidades autônomas) somente se justifica para a
preservação da segurança, da higiene, da saúde e do sossego. Se tais aspectos não estão em risco, não há
motivo para a proibição.
É ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação e guarda de
animais de quaisquer espécies em unidades autônomas.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.076-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 649).
O caso concreto julgado pelo STJ foi o seguinte:
A convenção de condomínio de determinado edifício proibia, de forma absoluta, a manutenção e a criação
de animais nas respectivas unidades autônomas, bem como nas partes comuns, independentemente da
espécie, raça ou porte.
Uma condômina possuía uma gata e ajuizou ação contra o condomínio postulando o direito de criar o
animal de estimação no seu apartamento.
O juiz julgou o pedido procedente, mas o TJDF reformou a sentença dando prevalência à convenção de
condomínio. Foi interposto, então, recurso especial e o STJ garantiu o direito da autora de criar a gata de
estimação em seu apartamento.
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro
não tem eficácia perante o adquirente do imóvel
Situação hipotética: João celebrou contrato de promessa de compra e venda para adquirir
determinado apartamento. Mesmo após quitar toda a dívida, não conseguiu a escritura
definitiva de compra e venda do imóvel. Foi, então, que descobriu que a construtora havia
assinado contrato de financiamento com uma instituição bancária e, como pacto acessório foi
celebrada uma alienação fiduciária, em que foi dada, em garantia, a unidade habitacional em
que mora João.
Essa a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia
perante o adquirente do imóvel (em nosso exemplo, João).
Aplica-se aqui, por analogia, o raciocínio da Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.576.164-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 649).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João celebrou contrato de promessa de compra e venda para adquirir determinado apartamento.
Mesmo após quitar toda a dívida, não conseguiu a escritura definitiva de compra e venda do imóvel.
Foi, então, que descobriu que a construtora havia assinado contrato de financiamento com uma
instituição bancária (agente financeiro) e, como pacto acessório, foi celebrada uma alienação fiduciária,
em que foi dada, em garantia, a unidade habitacional em que mora João.
Em outras palavras, a construtora havia dado o apartamento em garantia de uma dívida e João
(adquirente) nem sabia disso.
Diante desse cenário, João ajuizou ação contra a construtora e o banco pedindo que seja dada baixa à
alienação fiduciária existente e que ele possa receber a escritura definitiva para fazer o registro do imóvel.
O pedido de João deve ser julgado procedente?
SIM. Isso porque:
A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o
adquirente do imóvel.
Aplica-se, por analogia, o raciocínio da Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.576.164-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 649).
Hipoteca x alienação fiduciária
O caso acima explicado trata sobre alienação fiduciária e a súmula 308 do STJ versa sobre hipoteca. É
importante fazermos a distinção entre os dois institutos:
Hipoteca
Alienação fiduciária sobre bem imóvel
Consiste em um ônus real que incide sobre coisa A propriedade fiduciária é direito próprio do
alheia.
credor, um direito real em coisa própria, com
função de garantia.
Quando o bem imóvel é garantido por meio da Com o registro do contrato de alienação fiduciária
figura da hipoteca, o devedor retém o bem e ele de bem imóvel, o credor torna-se titular do
fica apenas com um gravame para a garantia de domínio resolúvel sobre a coisa objeto da garantia,
uma obrigação. Assim, o bem não é retirado da permanecendo sob seu domínio até que o
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esfera patrimonial do devedor.
devedor pague a dívida.
Em uma frase simples: o bem continua em nome O bem é excluído do patrimônio do devedor, só
do devedor.
retornando a ele após o cumprimento da
obrigação garantida.
Em uma frase simples: o bem fica no nome do credor.
Antigamente, na maioria das vezes, o banco exigia a hipoteca sobre o bem imóvel como garantia da dívida.
No entanto, percebeu-se que a alienação fiduciária é uma garantia muito mais eficiente. Isso porque o
bem já fica na propriedade resolúvel do credor e, em caso de inadimplemento, essa propriedade se
consolida.
Outras vantagens da alienação fiduciária frente à hipoteca: o prazo de execução e o fato de que, nas
hipóteses de falência ou recuperação judicial do devedor, o bem imóvel não integra a massa falida ou se
sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial a ser aprovado.
Súmula 308
O enunciado do STJ prevê o seguinte:
Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
Assim, essa súmula trata da hipótese em que a unidade autônoma, objeto de promessa de compra e
venda, é dada em hipoteca como forma de garantia de que haverá o pagamento da dívida que a
construtora contraiu perante o agente financeiro para viabilizar a incorporação imobiliária.
Em outras palavras, para conseguir recursos para fazer o empreendimento, a construtora tomou dinheiro
emprestado do banco e os imóveis foram hipotecados como garantia da dívida.
A intenção da Súmula 308 do STJ é a de proteger o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de
compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa
de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do
financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado.
Apesar de a súmula versar sobre hipoteca, o seu raciocínio pode ser empregado para os casos de alienação
fiduciária. Isso porque o que inspirou a edição da súmula foi a constatação de que essa garantia conferida
pela construtora é abusiva, considerando que retira de si todos os riscos do empreendimento e os
transfere para o consumidor, que fica em desvantagem exagerada.

PATERNIDADE
É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida
mediante as técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não
configurando violação ao instituto da adoção unilateral
Situação hipotética: Daniel e João, que convivem em união estável homoafetiva, almejaram ter
um filho. Procuraram uma clínica de fertilização na companhia de Martha, irmã de João, para
um programa de inseminação artificial. Daniel e Martha se submeteram ao ciclo de
reprodução assistida, culminando na concepção de um embrião. Martha foi a “barriga de
aluguel”. Este embrião deu origem, então, a Letícia. Martha, mãe de substituição, por meio de
escritura pública, renunciou ao seu poder familiar em relação ao nascituro. Daí, Daniel e João
ajuizaram a ação postulando que ambos fossem declarados pais da criança recém-nascida. Eles
pediram que fossem reconhecidos como pai biológico (Daniel) e pai socioafetivo (João),
mantendo em branco os campos relativos aos dados da genitora, pois a concepção ocorreu
mediante inseminação artificial heteróloga e a gestação por substituição.
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O pedido foi acolhido pelo STJ.
É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida
mediante as técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição.
A reprodução assistida e a paternidade socioafetiva constituem nova base fática para
incidência do preceito “ou outra origem” do art. 1.593 do Código Civil.
Os conceitos legais de parentesco e filiação exigem uma nova interpretação, atualizada à nova
dinâmica social, para atendimento do princípio fundamental de preservação do melhor
interesse da criança.
Vale ressaltar que não se trata de adoção, pois não se pretende o desligamento do vínculo com
o pai biológico, que reconheceu a paternidade no registro civil de nascimento da criança.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.608.005-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019
(Info 649).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Daniel e João convivem em união estável homoafetiva e resolveram ter um filho.
Procuraram, então, uma clínica de fertilização na companhia de Martha, irmã de João, para um programa
de inseminação artificial.
Daniel e Martha se submeteram ao ciclo de reprodução assistida, culminando na concepção de um
embrião.
Martha foi a “barriga de aluguel”.
Este embrião deu origem a Letícia.
Martha, mãe de substituição, por meio de escritura pública, renunciou ao seu poder familiar em relação ao
nascituro.
Daí, Daniel e João ajuizaram a ação postulando que ambos fossem declarados pais da criança recémnascida. Eles pediram que fossem reconhecidos como pai biológico (Daniel) e pai socioafetivo (João) de
Letícia, mantendo em branco os campos relativos aos dados da genitora, pois a concepção ocorreu
mediante inseminação artificial heteróloga e a gestação por substituição.
MP foi contrário ao pedido
O Ministério Público se opôs ao pedido alegando a seguinte tese:
A mãe está renunciando ao poder familiar e o tio da criança (João) está pretendendo adotá-la. Logo, o que
temos aqui é um pedido de adoção unilateral que está sendo feito sem a observância das normas legais.
Essa argumentação do MP foi acolhida pelo STJ?
NÃO. Não há que se falar em adoção neste caso.
Relembre o conceito de adoção trazido pelo Código Civil:
Relembre-se o enunciado normativo do art. 1.626 do Código Civil:
Art. 1.626. A adoção atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com
os pais e parentes consangüíneos, salvo quanto aos impedimentos para o casamento.
No caso, não se pretendeu, de forma alguma, via decisão judicial, em processo solene, a destituição de um
poder familiar antigo e a instituição de um novo poder familiar.
Não se quis apagar completamente a relação familiar anterior e fazer nascer uma nova relação familiar,
irretratável e irrevogável.
Pelo contrário, buscou-se o reconhecimento da filiação socioafetiva do companheiro do pai biológico. Com
isso, não se quis o fim de uma relação paterno-filial anterior, mas a declaração da dupla paternidade da
criança pelo casal homoafetivo.
A pretensão, portanto, era de inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de filho havido por
técnicas de reprodução assistida, e não destituição de um poder familiar reconhecido pelo pai biológico.
Informativo 649-STJ (21/06/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 19

Informativo
comentado
Na I Jornada de Direito Civil do CJF, a questão foi debatida, conforme enunciado nº 111, destacando-se
que o instituto da adoção e da reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e
à criança resultante de técnica conceptiva.
Na oportunidade, foi feita uma diferenciação no sentido de que, enquanto na adoção haverá o
desligamento dos vínculos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de
parentesco entre a criança e o doador do material fecundante, no caso dos autos da genitora da menor:
Enunciado 111 da I Jornada de Direito Civil: A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a
condição de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto na
adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes consanguíneos, na
reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o
doador do material fecundante.
Desse modo, deve ser estabelecida uma distinção entre os efeitos jurídicos da adoção e da reprodução
assistida heteróloga, pois, enquanto na primeira há o desligamento dos vínculos de parentesco, na
segunda sequer há esse vinculo.
Assim, no caso concreto, a mãe biológica, irmã de um dos autores, não possui vínculo de parentesco com a
criança, filha do pai biológico e filha socioafetiva do seu companheiro.
Portanto, não merece acolhida a tese sustentada pelo Ministério Público Estadual, pois, em não havendo
vínculo de parentesco com a genitora, há tão somente a paternidade biológica da criança, registrada em
seus assentos cartorários, e a pretensão declaratória da paternidade socioafetiva pelo companheiro.
O conceito legal de parentesco e filiação tem sido objeto de grandes transformações diante da nova
realidade fática, em especial, das técnicas de reprodução assistida e da parentalidade socioafetiva,
impondo, assim, ao intérprete da lei uma nova leitura do preceito legal contido no art. 1.593 do CC:
Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem.
Vale ressaltar também que o STF já admitiu a possibilidade de existir dupla paternidade:
A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do
vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.
STF. Plenário. RE 898060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21 e 22/09/2016 (Info 840).
Em suma:
É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida mediante as
técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não configurando violação
ao instituto da adoção unilateral.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.608.005-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 649).
Portaria 63/2017 do CNJ
Importante mencionar também, especialmente para quem estuda para os concursos de cartório, a
existência da Portaria 63/2017, do CNJ, que trata sobre o tema nos seguintes termos:
Seção III
Da Reprodução Assistida
Art. 16. O assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito
no Livro A, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor no
que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação
exigida por este provimento.
§ 1º Se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles
comparecer ao ato de registro, desde que apresente a documentação referida no art. 17, III, deste
provimento.
§ 2º No caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para
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que constem os nomes dos ascendentes, sem referência a distinção quanto à ascendência paterna
ou materna.
Art. 17. Será indispensável, para fins de registro e de emissão da certidão de nascimento, a
apresentação dos seguintes documentos:
I – declaração de nascido vivo (DNV);
II – declaração, com firma reconhecida, do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de
reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi
gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários;
III – certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura
pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável do casal.
§ 1º Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente,
informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso
firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação.
§ 2º Nas hipóteses de reprodução assistida post mortem, além dos documentos elencados nos
incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado termo de autorização
prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por
instrumento público ou particular com firma reconhecida.
§ 3º O conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de
parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por
meio da reprodução assistida.
Art. 18. Será vedada aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e à emissão da
respectiva certidão de filhos havidos por técnica de reprodução assistida, nos termos deste
provimento.
§ 1º A recusa prevista no caput deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da
legislação local, para as providências disciplinares cabíveis.
§ 2º Todos os documentos referidos no art. 17 deste provimento deverão permanecer arquivados
no ofício em que foi lavrado o registro civil.

DIREITO DO CONSUMIDOR
CONCEITO DE CONSUMIDOR
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato
de fiança bancária acessório a contrato administrativo
Não se aplica o CDC aos contratos administrativos, tendo em vista que a Administração Pública
já goza de outras prerrogativas asseguradas pela lei.
A fiança bancária, quando contratada no âmbito de um contrato administrativo, também sofre
incidência do regime publicístico, uma vez que a contratação dessa garantia não decorre da
liberdade de contratar, mas da posição de supremacia que a lei confere à Administração
Pública nos contratos administrativos. Pode-se concluir, portanto, que a fiança bancária
acessória a um contrato administrativo também não representa uma relação de consumo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.745.415-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019
(Info 649).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa “LB Ltda.” celebrou contrato com o Estado de São Paulo para prestação de serviços em favor da
Administração Pública.
A Administração Pública exigiu que a contratada apresentasse uma garantia (art. 56 da Lei nº 8.666/93).
A empresa apresentou, então, uma fiança bancária.
Fiança bancária
A fiança bancária é um documento no qual o banco assume o compromisso de ser o fiador do devedor em
relação a eventuais valores cobrados decorrentes daquele contrato. É um serviço oferecido pelo banco em
troca de uma remuneração por isso.
Assim, a empresa “LB Ltda.” chegou no banco e disse que precisava de uma fiança bancária de R$ 100 mil;
o banco aceitou ser fiador da empresa, mas, em troca, ela terá que pagar XX reais à instituição financeira.
Voltando ao exemplo:
O banco, contudo, cerca-se de todas as cautelas possíveis. Ele exigiu, então, que uma pessoa indicada pela
empresa afiançada fosse codevedora junto com a instituição financeira.
Dessa feita, Luís (sócio da empresa) figurou na fiança como coobrigado junto com o banco.
Começaram a surgir divergências entre a empresa LB e o banco e, diante disso, Luis ajuizou ação
questionando sua participação no contrato como coobrigado. Para tanto, ele alegou que a sua relação com
o banco é uma relação de consumo e que, portanto, deveria ser regida pelo Código de Defesa do
Consumidor.
A tese foi acolhida pelo STJ?
NÃO.
Os personagens dessa história são os seguintes:
• Luís: coobrigado no contrato de fiança;
• Banco: fiador;
• Empresa LB: afiançada;
• Estado de SP (Administração Pública): beneficiária da fiança.
Nesta configuração, não se pode dizer que Luís seja o destinatário final do serviço, não podendo ser
enquadrado como consumidor.
Os bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e serviços, conforme a Súmula 297
do STJ (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).
Entretanto, nem todas as operações de crédito podem ser consideradas relações de consumo, sendo
necessário verificar se a empresa contratante é destinatária final do empréstimo, ou se o crédito servirá
como incremento da atividade comercial, caso em que a relação passa a ser regida pelo direito comum.
Contrato de fiança bancária era acessório ao contrato administrativo que não se submete ao CDC
O contrato que deu origem à demanda é um contrato de fiança bancária acessório a um contrato
administrativo de prestação de serviços à Administração Pública.
Esse contrato principal, firmado com o Estado de São Paulo, não está sujeito ao Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a lei já assegura às entidades da Administração Pública inúmeras prerrogativas
nas relações contratais com seus fornecedores, não havendo necessidade de aplicação da legislação
consumerista.
No caso, a controvérsia diz respeito a um contrato de fiança bancária, acessório a um contrato
administrativo, tendo a Administração Pública como beneficiária da fiança.
Esse contrato acessório também não está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor.
A fiança bancária, quando contratada no âmbito de um contrato administrativo, também sofre incidência
do regime publicístico, uma vez que a contratação dessa garantia não decorre da liberdade de contratar,
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mas da posição de supremacia que a lei confere à Administração Pública nos contratos administrativos.
Bem por isso é que a fiança bancária é uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, § 1º, da Lei
8.666/93:
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
(...)
III - fiança bancária.
Pode-se concluir, portanto, que a fiança bancária acessória a um contrato administrativo também não
encerra uma relação de consumo.
Em suma:
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato de fiança bancária acessório a contrato
administrativo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.745.415-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 649).

DIREITO EMPRESARIAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
No caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da ação de recuperação judicial, não se
reconhece impugnação de crédito após o decurso do prazo do art. 8º da Lei nº 11.101/2005
O art. 8º da Lei nº 11.101/2005 prevê o seguinte:
Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º,
desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de
qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de
crédito relacionado.
A impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da
Lei nº 11.101/2005 não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.
A norma do art. 8º contém regra de aplicação cogente. Trata-se de prazo peremptório
específico, estipulado expressamente pela lei de regência.
Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas
determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência
ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.
STJ. 3ª Turma. REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy
Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 649).
Recuperação judicial
A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e,
com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.
A recuperação judicial consiste, portanto, em um processo judicial, no qual será construído e executado
um plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência.
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Fases da recuperação
De forma resumida, a recuperação judicial possui três fases:
a) postulação: inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
b) processamento: vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
c) execução: da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.
Plano de recuperação
Em até 60 dias após o despacho de processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar
em juízo um plano de recuperação da empresa, sob pena de convolação (conversão) do processo de
recuperação em falência.
Este plano deverá conter:
• discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados (art. 50);
• demonstração de sua viabilidade econômica; e
• laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada.
Elaboração da relação dos credores
O administrador judicial é a pessoa responsável por verificar quais são os credores da pessoa falida ou em
recuperação judicial e quanto é devido a cada um deles. Isso está previsto no art. 7º da Lei:
Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros
contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem
apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas
especializadas.
Publicação da relação nominal dos credores
Após deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz ordenará a expedição de edital, para
publicação no órgão oficial, que conterá a relação nominal dos credores, sendo discriminado o valor
atualizado e a classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, II, da Lei nº 11.101/2005).
São esses credores que, organizados em uma assembleia geral, irão analisar o plano apresentado, que
pode ser aprovado ou não.
Essa relação, como visto acima, foi elaborada pelo administrador judicial.
Apresentação de habilitação ou divergência
Publicado o edital mencionado acima, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao
administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.
A impugnação pode ser tanto quanto à ausência no quadro de credores, como também quanto ao valor
relacionado.
Ex1: o credor X não figurou na relação de credores e, assim, pede a sua habilitação.
Ex2: o edital afirma que o credor Y tem a receber um crédito de R$ 500 mil, mas ele discorda e afirma que
o crédito é de R$ 700 mil. Neste caso, ele suscita o que a doutrina chama de divergência.
Essa é a primeira oportunidade para que os credores apresentem ao administrador judicial suas
habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.
Aqui a defesa realizada pode ser levada a efeito pelo próprio credor e tem caráter administrativo.
Nova publicação de edital
O administrador judicial, com base nos pedidos de habilitação ou divergência, irá elaborar nova lista e fará
publicar novo edital com a relação de credores.
Esse novo edital deve ser publicado no prazo máximo de 45 dias depois do fim do prazo de 15 dias que os
credores tiveram para impugnar a primeira lista.
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Impugnação de crédito
Depois de ser publicado esse novo edital com os credores, haverá nova possibilidade de impugnação,
conforme prevê o art. 8º da Lei:
Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta
Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer
crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito
relacionado.
Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a
15 desta Lei.
O prazo é, portanto, de 10 dias, sendo contado a partir da publicação da relação de credores formulada
pelo administrador judicial.
Essa segunda possibilidade de impugnação (tratada pelo art. 8º) deve ser formulada por meio de
advogado e não é mais dirigida ao administrador, e sim ao juiz.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Em um processo de recuperação judicial, houve a publicação da relação dos credores, nos termos do art. 8º.
Depois que já havia passado o prazo de 10 dias, mencionado pelo art. 8º, o credor X apresentou
impugnação questionando o crédito do credor Y.
Ocorre que, como dito, já havia expirado o prazo.
Vale ressaltar, ainda, que o crédito de Y estava arrolado desde o início da recuperação judicial.
Mesmo tendo passado o prazo, será possível que o juiz analise essa impugnação do credor X?
NÃO.
No caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da ação de recuperação judicial, não se reconhece
impugnação de crédito após o decurso do prazo do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.
STJ. 3ª Turma. REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy
Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 649).
O art. 8º da Lei nº 11.101/2005 trata de prazo peremptório específico.
O dispositivo é o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios
potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa
medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra
morta da escolha parlamentar.
Eventual superação de regra legal expressa deve ser feita de forma absolutamente excepcional,
observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência
ou desigualdade.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julga impugnação de crédito pode se
submeter à técnica da ampliação do colegiado (art. 942, § 3º, II, do CPC/2015)
A impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas
uma ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do
título (crédito) e a sua classificação.
No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação
declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria,
deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do
CPC/2015.
No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação
declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria,
deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do
CPC/2015.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.797.866-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 649).
Técnica de julgamento do art. 942 do CPC/2015
O resultado do julgamento da apelação pode ser unânime (quando todos os Desembargadores
concordam) ou por maioria (quando no mínimo um Desembargador discorda dos demais).
Se o resultado se der por maioria, o CPC prevê uma nova “chance” de a parte que “perdeu” a apelação
reverter o resultado. Como assim?
Se o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em uma nova sessão, que
será marcada e que contará com a presença de novos Desembargadores que serão convocados, em
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.
Ex: o resultado da apelação foi 2x1; 2 Desembargadores votaram pelo provimento da apelação (em favor
de João) e um Desembargador votou pela manutenção da sentença (em favor de Pedro); significa dizer
que deverá ser designada uma nova sessão e para essa nova sessão serão convocados dois novos
Desembargadores que também irão emitir votos; neste nosso exemplo, foram convocados 2 porque a
convocação dos novos julgadores deverá ser em número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial (se os dois novos Desembargadores votarem com a minoria, o placar se
inverte para 3x2).
Veja a previsão legal:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em
sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos
previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade
de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar
oralmente suas razões perante os novos julgadores.
A previsão deste art. 942 é chamada de “técnica de complementação de julgamento não unânime” ou
“técnica de ampliação do colegiado”.
Esse art. 942 é uma espécie de recurso?
NÃO. Trata-se de uma “técnica de complementação de julgamento nas decisões colegiadas não unânimes
de segunda instância”.
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Quadro-resumo das hipóteses de cabimento
A técnica do art. 942 do CPC é aplicada em caso de
acórdãos não unânimes (por maioria) proferidos em:
APELAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO RESCISÓRIA

Não importa se o Tribunal Somente se o Tribunal reformou Se o resultado do acórdão for a
manteve ou reformou a decisão que julgou parcialmente rescisão da sentença.
sentença. Basta que o acórdão o mérito.
tenha sido por maioria.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
A sociedade empresária “ABC” está sofrendo processo de recuperação judicial.
A sociedade empresária “RZZ” habilitou um crédito para receber no processo de recuperação judicial.
A empresa recuperanda questionou o crédito da “RZZ”, apresentando ao juiz uma impugnação do crédito,
nos termos do art. 13 da Lei nº 11.101/2005:
Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que
tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.
Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos,
mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.
O juiz da vara de falências e recuperação judicial julgou improcedente a impugnação, reconhecendo a
existência do crédito e o classificando como um crédito com privilégio especial.
É cabível algum recurso contra a decisão do juiz que rejeita a impugnação do crédito?
SIM. Cabe agravo de instrumento.
TJ reformou a decisão
A empresa recuperanda interpôs agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça, por maioria, reformou a
decisão de primeiro grau.
Neste caso, é possível aplicar a técnica do art. 942 do CPC/2015?
SIM.
É possível aplicar a técnica do art. 942 do CPC/2015 no caso de provimento, por maioria, do agravo
interposto contra decisão que julga improcedente o pedido feito em impugnação de crédito, reformando a
decisão de primeiro grau.
Impugnação do crédito possui natureza de ação
Apesar da nomenclatura “incidente”, a impugnação ao crédito não é um mero incidente processual na
recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que segue o rito dos arts. 13 e 15
da Lei nº 11.101/2005.
Vale ressaltar, inclusive, que há previsão de produção de provas e, caso necessário, a realização de
audiência de instrução e julgamento (art. 15, IV, da LREF), procedimentos típicos dos processos de
conhecimento.
Assim, a decisão que põe fim ao incidente de impugnação de crédito, pronunciando-se quanto à validade
do título (crédito), seu valor e a sua classificação, é, inegavelmente, uma decisão de mérito.
Em suma:
O agravo de instrumento que, por maioria, reforma decisão proferida em impugnação que se pronuncia
acerca da validade e classificação do crédito se inclui na regra legal de aplicação da técnica de julgamento
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ampliado (art. 942 do CPC/2015). Isso porque:
a) o CPC se aplica aos procedimentos de recuperação judicial e falência no que couber (art. 189 da LREF);
b) a impugnação de crédito é uma ação incidental de natureza declaratória, em que o mérito se traduz na
definição da validade do título e sua classificação;
c) a decisão que põe fim ao incidente de impugnação de crédito tem natureza de sentença, fazendo o
agravo de instrumento as vezes de apelação, e
d) se a decisão se pronuncia quanto à validade do título e a classificação do crédito, há julgamento de
mérito.
No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória,
o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à
técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3º, II, do CPC/2015.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.797.866-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 649).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005,
deve ser computado em dias corridos
A Lei nº 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a
par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se
desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao
soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.
O sistema de prazos adotado pela Lei nº 11.101/2005 revela a necessidade de se impor
celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de
incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício
imposto aos credores.
Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº
11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência do
CPC/2015, até mesmo porque ele não possui natureza de prazo processual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1698283/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649).
STJ. 4ª Turma. REsp 1699528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/04/2018.
Recuperação judicial
A recuperação judicial consiste em um processo judicial, no qual será construído e executado um plano
com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência. Logo, em vez de a
empresa ir à falência (o que é nocivo para a economia, para os donos da empresa, para os funcionários
etc.), tenta-se dar um novo fôlego para a sociedade empresária, renegociando as dívidas com os credores.
Na antiga Lei de Falências, esse processo era chamado de “concordata” (DL 7.661/45).
A Lei nº 11.101/2005 acabou com a “concordata” e criou um novo instituto, com finalidade semelhante,
chamado de recuperação judicial.
Assim, a recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e,
com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.
Créditos que estão sujeitos à recuperação judicial
Na recuperação judicial, a empresa devedora, que está “sufocada” por dívidas, irá pagar os seus credores
de uma forma mais “suave”, a fim de que consiga quitar todos os débitos e se manter funcionando.
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Assim, os credores da empresa em recuperação judicial são inscritos no “quadro geral de credores”, e cada
um receberá seu crédito de acordo com o que for definido no plano de recuperação.
Um dos temas importantes sobre esse assunto é saber quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial,
ou seja, quais credores irão ter que receber seus créditos conforme o plano de recuperação.
Regra
Em regra, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005).
Ex: a empresa tem que pagar uma dívida com um fornecedor daqui a 9 meses; se o pedido de recuperação
foi feito hoje, esse crédito já será incluído nas regras da recuperação judicial, mesmo que ainda não tenha
chegado a data do vencimento.
Consequência dessa regra:
Como vimos acima, tendo sido decretada a recuperação judicial, os credores irão receber conforme o
plano. Como consequência disso, em regra, as ações e execuções que tramitam contra a empresa em
recuperação são suspensas para poder não atrapalhar a execução do plano. Veja:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do
processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento
judicial.
Esse prazo em que haverá a pausa momentânea das ações e execuções é chamado de stay period e tem
por objetivo permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta com todos os credores
(plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, que ficará livre,
por um determinado período de respiro, de eventuais constrições (ex: penhora) de bens necessários à
continuidade da atividade empresarial. Com isso, minimiza-se o risco de haver uma falência.
Desse modo, o prazo do stay period na recuperação judicial é de 180 dias, conforme prevê o art. 6º, § 4º
da Lei nº 11.101/2005.
Esse prazo de 180 dias deverá ser contado em dias úteis (conforme o CPC/2015) ou em dias corridos?
Em dias corridos.
O prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, deve ser computado em dias
corridos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1698283/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649).
STJ. 4ª Turma. REsp 1699528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/04/2018.
O CPC/2015, inovando em relação ao CPC/1973, previu que os prazos processuais deverão ser contados
em dias úteis:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.
Essa forma de contagem não se aplica para o prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº
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11.101/2005.
Vamos entender com calma.
Aplicação subsidiária do CPC
A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência – LREF) possui tanto normas de direito
material (civil, empresarial e penal) como também de natureza processual. Há, inclusive, a previsão de um
rito procedimental aplicável para os processos de falência e recuperação judicial.
Assim, é possível a aplicação subsidiária do CPC em relação à LREF.
No entanto, a Lei nº 11.101/2005 foi expressa em dizer que a aplicação subsidiária do CPC aos processos
por ela regidos somente iria ocorrer naquilo que for compatível com as suas particularidades. Veja a
redação do art. 189 da LREF:
Art. 189. Aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que
couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.
Requisitos para a aplicação da forma de contagem em dias úteis para os prazos da LREF
A partir da análise conjunta do art. 219 do CPC/2015 com o art. 189 da LREF podemos afirmar que a forma
de contagem em dias úteis estabelecida pelo CPC/2015 poderá ser aplicada para alguns prazos previstos
na Lei nº 11.101/2005, desde que cumpridos dois requisitos:
• o referido prazo tenha natureza processual;
• a contagem em dias úteis seja compatível com a lógica temporal pensada pelo legislador para o
procedimento da falência ou recuperação judicial.
Assim, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de
contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LREF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo
processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei nº 11.101/2005.
Natureza material do prazo do stay period
O stay period é um benefício legal conferido à empresa recuperanda indispensável para que esta, durante
esse prazo de 180 dias, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao
soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade
empresarial.
Dessa forma, conclui-se que o stay period possui natureza de prazo material, não se referindo à prática de
atos processuais ou à atividade jurisdicional em si. Logo, sua contagem deve se dar em dias corridos.
Lógica material do stay period é incompatível com a contagem em dias úteis
Além disso, a lógica material pensada pelo legislador para o stay period é incompatível com a contagem
em dias úteis. Isso porque a intenção do legislador é a de impor celeridade e efetividade ao processo de
recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade
da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores.
Prazos diretamente relacionados com o stay period também deverão ser contados em dias corridos
Os prazos diretamente relacionados com o stay period devem seguir a mesma forma de contagem em dias
corridos, seja porque ostentam a natureza material, seja porque isso é necessário para se alinhar ao
espírito do processo recuperacional que precisa ser célere e efetivo.
Prazos que estão diretamente relacionados ao stay period e que, portanto, também devem ser contados
em dias corridos:
• o prazo de 60 dias, no qual a recuperanda deve apresentar o plano de recuperação judicial, contado da
publicação da decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial (art. 53);
• o prazo de 15 dias, em que os credores poderão apresentar sua habilitação, contado da publicação do
edital previsto no § 1º do art. 52 (art. 7º, § 1º);
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• o prazo de 45 dias, no qual o administrador judicial fará publicar edital com a relação de credores,
contado do fim do prazo para habilitação;
• o prazo de 10 dias, em que Comitê de Credores, credor, devedor ou seus sócios, ou Ministério Público
poderão apresentar impugnação à relação de credores, contado da apresentação desta pelo administrador
judicial (art. 8º);
• o prazo de 30 dias, no qual os credores poderão ofertar objeções, contado da publicação da relação de
credores (art. 55);
• o prazo de 150 dias, em que deve ser realizada a assembleia geral de credores, contado da publicação da
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (art. 56, § 1º).
Isso significa que todos os prazos da LREF são contados em dias corridos?
NÃO, não se está afirmando isso.
Conforme já explicado, é possível a aplicação da regra da contagem em dias úteis para alguns prazos da
LREF desde que se trate de um prazo eminentemente processual e que a sua contagem em dias úteis não
comprometa, de modo algum, a lógica temporal imposta na LREF.
Exemplos:
• prazo de 5 dias para que os credores apresentem contestação à impugnação (art. 11);
• prazo de 5 dias para que o devedor sobre ela se manifeste (art. 12).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
Ação de empresas de telefonia contra a Anatel tratando sobre o valor de uso de rede móvel,
sendo que uma das litigantes se encontra em recuperação judicial: Justiça Federal
Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que envolva concessionárias do serviço de
telefonia e a Anatel a respeito da precificação do VU-M (Valor de Uso de Rede Móvel) ainda que
um dos litigantes se encontre em recuperação judicial.
É competência da Justiça Federal analisar as questões relativas aos contratos de interconexão
e ao valor da interconexão propriamente dita (VU-M).
Reserva-se ao Juízo Estadual da Falência apenas aquilo que é relacionado com a recuperação
judicial (habilitação de crédito, classificação de credores, aprovação de plano). Não se pode,
contudo, admitir que o Juízo da Falência decida sobre questões que são de competência da
esfera federal. Assim, a fixação do VU-M é de competência da Justiça Federal.
STJ. 1ª Seção. CC 156.064-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/11/2018 (Info 649).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
Em 2010, a “Hoje Telecom” (operadora de telefonia fixa) ajuizou ação contra as operadoras de telefonia
celular (Tim, Vivo etc.) e contra a Anatel, em litisconsórcio, questionando o VU-M (valor de uso de rede
móvel).
O VU-M, também chamado de “valor da tarifa de interconexão”, é o valor pago pelas operadoras de
telefonia fixa às empresas de telefonia celular quando se conectam às redes de prestadoras móveis.
Essa ação estava tramitando na Justiça Federal, considerando que havia a presença de uma autarquia
federal (Anatel) na lide.
O juiz federal concedeu tutela provisória para fixar o VU-M em R$ 0,03 (três centavos) por minuto.
Ocorre que, durante a tramitação da ação, a Hoje Telecom ingressou com pedido de recuperação judicial
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na Justiça Estadual.
O juízo da recuperação judicial deferiu pedido formulado pela Hoje Telecom para fixar um VU-M diferente
daquele estipulado na Justiça Federal.
O argumento do Juiz Estadual foi o de que a fixação de novo VU-M tinha por objetivo garantir a
efetividade da recuperação empresarial.
O juízo federal não concordou com a decisão e suscitou o conflito de competência.
O que decidiu o STJ? De quem é a competência para julgar esta causa e fixar o VU-M?
Justiça Federal.
Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que envolva concessionárias do serviço de telefonia e
a Anatel a respeito da precificação do VU-M (Valor de Uso de Rede Móvel) ainda que um dos litigantes
se encontre em recuperação judicial.
STJ. 1ª Seção. CC 156.064-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/11/2018 (Info 649).
A matéria é de competência da Justiça Federal devido ao litisconsórcio da Anatel, pois, como a Agência
tem que integrar a lide e participar da ação, não se pode admitir que se tente modificar a competência
que já está estabilizada desde 2010, em razão de ação de recuperação judicial posterior.
A competência do Juízo da Recuperação Judicial para tornar exequível o plano de recuperação e zelar pela
continuidade da atividade da empresa não lhe confere poderes para modificar relações jurídicas
submetidas a regime jurídico específico referente à prestação de serviços públicos titularizados pela União
e sujeitos à fiscalização das agências reguladoras federais.
Assim, é competência da Justiça Federal analisar as questões relativas aos contratos de interconexão e ao
valor da interconexão propriamente dita (VU-M).
Reserva-se ao Juízo Estadual o que é de recuperação judicial – habilitação de crédito, classificação de
credores, aprovação de plano. Não se pode admitir, contudo, a invasão da competência da esfera federal.
Não existe um juízo universal da recuperação judicial que atraia toda e qualquer demanda envolvendo
empresa em recuperação.
A definição dos preços pelo uso da rede (VU-M) é tarefa que vai além da gestão dos créditos e débitos da
sociedade empresária submetida ao regime de recuperação judicial, especialmente quando a controvérsia
jurídica trazida aos autos envolve os parâmetros regulatórios aplicáveis ao setor de telefonia e tem como
litisconsorte a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.
Desse modo, seja provisoriamente, seja em caráter definitivo, os litígios envolvendo a alteração dos
contratos regulados e homologados pela Anatel relativamente aos preços da tarifa de interconexão (VUM) devem ser dirimidos pelo Juízo Federal competente.

TUTELA PROVISÓRIA
O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente
revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível,
deverá ser liquidado nos próprios autos
Importante!!!
O CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao
estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os
prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte
requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, caso a tutela seja
deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
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ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302).
Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da
tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que “a
indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que
possível”, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela
provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou
de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto,
pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos
próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios
da celeridade e economia processual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João ajuizou ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde pedindo para que fosse custeada uma
cirurgia.
O juiz concedeu a tutela provisória determinando que o plano realizasse a cirurgia.
O plano de saúde pagou o procedimento, que custou R$ 100 mil.
Depois do cumprimento da tutela provisória, o autor peticionou nos autos pedindo a desistência da ação,
argumentando que houve perda de objeto em virtude da realização da cirurgia pleiteada.*
O magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito.
Não houve recurso e, após o trânsito em julgado, o plano de saúde requereu, no mesmo juízo onde
tramitou a ação, o cumprimento de sentença, buscando o pagamento do montante de R$ 100 mil,
referente ao custo da cirurgia realizada.
O juiz negou o pedido do plano argumentando que a pretensão deveria ser formulada em ação própria.
* Esse pedido foi completamente equivocado. O autor deveria ter requerido a procedência do pedido,
confirmando a tutela provisória que já havia sido concedida. No caso concreto, contudo, a parte autora
realmente pediu a desistência.
Antes de analisarmos o acerto ou não da decisão do magistrado, deve-se indagar: existe fundamento legal
para que o autor seja obrigado a indenizar o plano de saúde?
SIM. Veja o que prevê o art. 302 do CPC/2015:
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo
que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a
citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida,
sempre que possível.
Assim, diz-se que o CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito.
Para que haja essa indenização, é necessária a prova de culpa ou de má-fé do autor da ação
(beneficiado pela tutela antecipada)?
NÃO. Para que haja a reparação dos danos causados por uma tutela provisória que depois foi revogada
não é necessária a discussão de culpa da parte ou se esta agiu de má-fé. Para que a indenização seja
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devida, basta a existência do dano.
Essa responsabilidade é objetiva, isto é, independe da demonstração de dolo ou culpa da parte que
requereu a tutela provisória, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o
prejuízo ocorrido.
Se ficar provado que o autor da demanda agiu de forma maliciosa ou temerária, ele deverá, além de
indenizar o réu, responder por outras sanções processuais previstas nos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Conforme explica a doutrina:
“(...) o requerente da tutela provisória assume o risco de ressarcir, ao adversário, todos os
prejuízos produzidos pela concessão e a execução da providência urgente, quando essa vier a ser
extinta por um ato ou omissão imputável ao autor da medida ou por se constatar que ele não tem
o direito antes reputado plausível. E, para tanto, é irrelevante que o requerente da medida tenha
agido de boa ou má-fé, com ou sem dolo ou culpa. Aliás, se tiver havido litigância de má-fé
responderá também, cumulativamente, pelas penalidades imputáveis a tal conduta (conforme
explicita a parte inicial do art. 302 do CPC/2015).” (WAMBIER, Luis Rodrigues; TALAMINI, Eduardo.
Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e
tutela provisória), volume 2. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 880)
No exemplo dado, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Mesmo assim a situação se
enquadra no art. 302 do CPC/2015?
SIM. Ao extinguir o processo sem resolução do mérito, isso acarretou a “cessação da eficácia da medida”,
de modo que a situação se amolda ao art. 302, III, c/c art. 309, III, do CPC/2015:
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo
que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
(...)
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:
(...)
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo
sem resolução de mérito.
Assim, a partir da leitura dos referidos dispositivos legais, a conclusão que se extrai é que, no caso em
julgamento, o autor deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela antecipada causou à parte
ré, considerando que, ao desistir da ação, o autor gerou a extinção do processo sem resolução do mérito,
acarretando a cessação da eficácia da tutela provisória concedida.
O juiz agiu corretamente ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença? Essa indenização deverá
ser, obrigatoriamente, pleiteada em ação própria?
NÃO.
O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente
revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível, deverá
ser liquidado nos próprios autos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649).
O tema é tratado no parágrafo único do art. 302:
Art. 302. (...)
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida,
sempre que possível.
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Logo, em regra, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dessa indenização.
Mas... me diga uma coisa: o juiz, na sentença, não condenou expressamente o autor a ressarcir os custos
do plano de saúde... Como se pode falar, então, em cumprimento de sentença se no título executivo não
há menção explícita a essa condenação?
Para se buscar o ressarcimento pelos danos causados em razão do cumprimento de tutela provisória
posteriormente revogada não é necessário que haja um capítulo autônomo na sentença do processo
principal condenando o beneficiário da tutela a indenizar a parte contrária.
Para que o plano de saúde pleiteie o ressarcimento pelos custos decorrentes da tutela provisória
revogada, não é necessário que na sentença tenha havido a expressa condenação do autor.
Isso porque a obrigação de indenizar a parte adversa pelos prejuízos decorrentes do deferimento da tutela
provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege (por força de lei) da sentença de improcedência
ou da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, como foi o caso.
Assim, é dispensável pronunciamento judicial a respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos
próprios autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, conforme determina o
parágrafo único do art. 302 do CPC/2015.
Sobre o tema, cite-se mais uma vez Wambier e Talamini, que afirmam ser
“desnecessário qualquer requerimento do réu da demanda de tutela provisória para obter tal
condenação em seu favor - e a imposição da responsabilidade em exame também independe de
expressa determinação do juiz. Para que se estabeleça o dever de indenizar, basta não haver mais
recurso contra a decisão (de primeiro ou segundo grau, interlocutória ou final) que casse, reforme
ou revogue a tutela provisória, implícita ou explicitamente. A condenação do requerente ao
pagamento dessa indenização é um efeito anexo, automático, da própria decisão que implique a
cessação de eficácia da medida” (Ob. cit., p. 880).
Dessa forma, existe sim título executivo judicial que permite o cumprimento de sentença. Esse título é a
própria decisão que antecipou a tutela, juntamente com a sentença de extinção do feito sem resolução de
mérito que a revogou, sendo, portanto, perfeitamente possível extrair não só a obrigação de indenizar o
dano causado à parte ré (an debeatur), nos termos dos dispositivos legais analisados (CPC/2015, arts. 302
e 309), como também os próprios valores despendidos pelo plano de saúde com o cumprimento da tutela
provisória deferida (quantum debeatur).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
É desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial prevista no art. 40 do CPP,
que, atuando como custos legis, já tenha acesso aos autos
No caso em que o Ministério Público tem vista dos autos, a remessa de cópias e documentos ao
Órgão Ministerial não se mostra necessária. O Parquet, na oportunidade em que recebe os
autos, pode tirar cópia dos documentos que bem entender, sendo completamente esvaziado o
sentido de remeter-se cópias e documentos.
Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os
documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.338.699-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/05/2019 (Info 649).
Existe julgado em sentido contrário: STJ. 2ª Turma. REsp 1.360.534-RS, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 7/3/2013 (Info 519).
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Imagine a seguinte situação hipotética:
Em um determinado processo cível, identificou-se a existência de indícios da prática de um crime.
Diante disso, o Promotor de Justiça requereu ao juiz que ele determinasse que a Vara extraísse cópia dos
autos e a remetesse ao Ministério Público para apuração.
O juiz afirmou que havia um excesso de serviço na Vara e poucos servidores, o que dificultava o
cumprimento da medida e, assim, determinou que, em vez de ser tirada cópia dos autos, deveria ser dada
vista do processo ao MP para que este tomasse as providências que entendesse necessárias à instauração
do procedimento criminal.
Em suma, o magistrado deu ciência ao MP, conferindo vista do processo, mas sem enviar cópias dos autos.
O Ministério Público recorreu contra esta decisão afirmando que o juiz violou a regra prevista no art. 40 do
CPP, que assim estabelece:
Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.
Para o STJ, o juiz agiu corretamente?
SIM.
A mens legis (“espírito da lei”) do art. 40 do CPP consiste em dar ciência ao Ministério Público acerca da
eventual existência de crime de ação pública. Logo, revela-se desnecessária a remessa de cópias dos autos
ao Órgão Ministerial, que, atuando como custos legis, já teve conhecimento do crime (STJ. 1ª Turma. REsp
1317676/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 25/02/2014).
Desse modo, se o juiz determina a intimação do MP para tomar ciência de eventual crime que tenha sido
praticado, dando a ele vista dos autos, tal providência já é suficiente para cumprir a regra do art. 40 do
CPP, não sendo indispensável que o Poder Judiciário tire cópias e as remeta ao Parquet.
Além disso, com o advento da Lei nº 11.419/2006, foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a
informatização do processo judicial, de forma que o membro do MP terá acesso a todas as peças do
processo em meio eletrônico a partir de um computador interligado à internet.
Em suma:
No caso em que o Ministério Público tem vista dos autos, a remessa de cópias e documentos ao Órgão
Ministerial não se mostra necessária.
O Parquet, no momento em que recebe os autos, pode tirar cópia dos documentos que bem entender,
sendo completamente esvaziado o sentido de remeter-se cópias e documentos.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.338.699-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/05/2019 (Info 649).
Obs: existe um julgado em sentido contrário (STJ. 2ª Turma. REsp 1.360.534-RS, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 7/3/2013), no entanto, penso que o entendimento majoritário, inclusive, para fins de
prova, é este que acabamos de analisar, ou seja, no sentido de que não é necessário enviar as cópias,
bastando conferir acesso aos autos.
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FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
STJ não é competente para julgar crime praticado por Governador no exercício do mandato se o
agente deixou o cargo e atualmente voltou a ser Governador por força de uma nova eleição
Importante!!!
O STJ é incompetente para julgar crime praticado durante mandato anterior de Governador,
ainda que atualmente ocupe referido cargo por força de nova eleição.
Ex: José praticou o crime em 2009, quando era Governador; em 2011, foi eleito Senador; em
2019, assumiu novamente como Governador; esse crime praticado em 2009 será julgado em
1ª instância (e não pelo STJ).
Como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática
entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado
mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato
praticado nesse intervalo.
STJ. Corte Especial. QO na APn 874-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2019 (Info 649).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
• De 2003 a 2010: José exerceu dois mandatos de Governador do Estado do Piauí.
• Em 2009: José, supostamente, teria praticado um crime no exercício de sua função.
• De 2011 a 2014: José exerceu o cargo de Senador.
• Em 2015: tomou posse novamente no cargo de Governador do Estado.
• Em 2017: a PGR ofereceu denúncia contra José no STJ.
• Em 2019: José é o Governador do Estado e o STJ irá analisar se possui ou não competência para julgá-lo.
A pergunta que surge é a seguinte: o STJ é competente para julgar o delito praticado em 2009
considerando que o acusado é, atualmente, Governador do Estado?
NÃO.
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas.
STF. Plenário AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).
Assim, os Governadores somente são julgados pelo STJ se o crime tiver sido praticado durante o exercício
do mandato de Governador e se estiver relacionado com essa função.
Mas José é Governador e o crime foi praticado enquanto ele era Governador...
No entanto, o crime foi cometido em 2009, quando ele exercia um outro mandato de Governador (e não o
atual).
Depois que ele deixou o cargo de Governador em 2010, passou a desempenhar outro cargo e somente em
2015 voltou a ser Governador, mas em um mandato que não tinha relação alguma com aquele que exercia
em 2009.
Assim, o mandato atual de Governador não tem relação alguma com o mandato que ele exercia quando
praticou o delito.
Diante disso, como o delito não tem relação com o mandato atual, não cabe ao STJ julgar o crime.
José será julgado em 1ª instância.
Em suma:
O STJ é incompetente para julgar crime praticado durante mandato anterior de Governador, ainda que
atualmente ocupe referido cargo por força de nova eleição.
STJ. Corte Especial. QO na APn 874-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2019 (Info 649).
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O foro por prerrogativa de função deve se harmonizar com os princípios constitucionais estruturantes da
República e da igualdade, a fim de garantir a efetividade do sistema penal e evitar a impunidade e a
configuração de forma de odioso privilégio.
A interpretação que melhor contempla a preservação do princípio republicano e isonômico é a de que o
foro por prerrogativa de função deve observar os critérios de concomitância temporal e da pertinência
temática entre a prática do fato e o exercício do cargo, pois sua finalidade é a proteção de seu legítimo
exercício, no interesse da sociedade.
Como manifestação do regime democrático e da forma republicana, os dois Poderes estatais que exercem
funções políticas, o Executivo e o Legislativo, são submetidos a eleições periódicas, razão pela qual os
mandatos só podem ser temporários.
Como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos
em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a
cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado nesse intervalo.
Na presente hipótese, a conduta supostamente criminosa imputada ao acusado ocorreu no seu segundo
mandato de Governador, de modo que a manutenção do foro após um hiato de posse de cargo no
Legislativo Federal (Senado) e mais um mandato no Executivo Estadual configuraria um privilégio pessoal,
não albergado pela garantia constitucional.
O STF tem um precedente parecido com esse no qual se decidiu que:
Não há manutenção do foro por prerrogativa de função se o crime foi cometido no exercício do cargo, o
agente ficou sem ocupar mandato por um tempo e depois foi eleito para novo mandato.
Em 2011, Pedro, Prefeito, em seu primeiro mandato, cometeu o crime de corrupção passiva. Pedro foi
denunciado e passou a responder um processo penal no Tribunal de Justiça. Em 2012, Pedro disputou a
campanha eleitoral buscando a reeleição. Contudo, ele perdeu. Com isso, Pedro ficou sem mandato
eletivo. Vale esclarecer que o processo continuou tramitando normalmente no TJ. Em 2016, Pedro
concorreu novamente ao cargo de Prefeito do mesmo Município, tendo sido eleito. Em 01/01/2017, João
assumiu como Prefeito por força dessa nova eleição. Diante disso, indaga-se: o TJ é competente para
julgar o delito?
NÃO. Após o término do primeiro mandato (em 31/12/2012), o processo criminal – que estava tramitando
no TJ – deveria ter sido encaminhado para a 1ª instância. O fato de o acusado ter assumido novo mandato
de Prefeito não enseja a prorrogação do foro.
Assim, o STF, ao analisar um caso análogo a esse, entendeu que o Tribunal de Justiça não mais era
competente e determinou a remessa dos autos à 1ª instância. Vale ressaltar, no entanto, que a Corte
manteve validade de todos os atos praticados pelo TJ.
STF. 1ª Turma. RE 1185838/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/5/2019 (Info 940).
O entendimento acima explicado vale para reeleição? Vamos mudar o exemplo: Pedro exerceu o
mandato de Governador de 2015 até 2018; em 2018 ele disputou a reeleição e venceu; assim, em 2019
assumiu o segundo mandato consecutivo de Governador decorrente de reeleição. Suponhamos que ele
tenha praticado um crime em 2016, ou seja, no primeiro mandato de Governador; em 2019, como se
trata de um mandato diferente, o STJ deixará de ser competente para julgá-lo?
Esse tema ainda é polêmico e será analisado com profundidade pelo STF em breve.
Neste julgado acima explicado, a Min. Nancy Andrighi, em obiter dictum, manifestou sua opinião no
sentido de que sim, ou seja, o STJ não seria mais competente para julgar o réu mesmo que o crime tenha
sido praticado no primeiro mandato e ele esteja agora no segundo mandato consecutivo decorrente de
reeleição. Veja o que ela disse:
“Assim, a sucessão de mandatos decorrente da reeleição para um mesmo cargo, ainda que de
forma consecutiva, não pode, de fato, ser suficiente para a manutenção do foro por prerrogativa
de função.
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Além disso, o princípio da unidade de legislatura, previsto originariamente na Constituição Federal
em relação ao Poder Legislativo e ao processo de elaboração legislativa, também é justificador do
isolamento dos mandatos em relação às supervenientes reeleições.
O término de um determinado mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de
função em relação ao ato praticado nesse intervalo, tendo como consequência o encaminhamento
do processo que o apura ao órgão jurisdicional do primeiro grau de jurisdição. “
Vale ressaltar, contudo, que o caso concreto não envolvia reeleição. Assim, não se pode dizer que este
julgado (QO na APn 874-DF) tenha tratado sobre reeleição. Houve, por enquanto, apenas uma antecipação
do entendimento pessoal da Ministra.
Por outro lado, existe um julgado da 1ª Turma do STF em sentido contrário à posição da Ministra, ou seja,
um acórdão no qual o STF afirmou que, se o crime foi praticado no primeiro mandato de Deputado Federal
e estando no segundo mandato consecutivo de Deputado Federal, decorrente de reeleição, a Corte
continuaria competente. Na oportunidade, o STF decidiu:
Mostra-se desimportante a circunstância de este delito ter sido praticado durante o mandato anterior,
bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta reeleição.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).
Tão logo eu tenha conhecimento de que a polêmica foi pacificada, informarei a você.
Por ora, existe uma certeza: se o agente cometeu o crime no exercício de um mandato (ex: Governador);
em seguida ele deixou de exercer aquele cargo (deixou de ser Governador); neste caso, o STJ perde a
competência para julgar esse indivíduo mesmo que ele venha a ser novamente Governador. Em outras
palavras, na situação como a de José (acima explicada) não há dúvidas de que o Tribunal Superior (seja o
STJ, seja o STF) não será mais competente.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA ESPECIAL
É possível reconhecer como especial a atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo,
desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente
Atenção! Concursos federais
Para fins de aposentadoria especial, é possível reconhecer a caracterização da atividade de
vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após a publicação do
Decreto nº 2.172/97, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente.
STJ. 1ª Seção. Pet 10.679-RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/05/2019 (Info 649).
Aposentadoria especial
Aposentadoria especial é aquela cujos requisitos e critérios exigidos do beneficiário são mais favoráveis
que os estabelecidos normalmente para as demais pessoas.
Aposentadoria especial regulada pela Lei 3.807/60 e pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79
A aposentadoria especial foi instituída pelo art. 31 da Lei nº 3.807/60 (antiga Lei Orgânica da Previdência
Social).
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Esse art. 31 (atualmente revogado) previu que o segurado poderia se aposentar com menos tempo caso
trabalhasse em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Segundo o dispositivo legal, a relação desses serviços deveria ser definida por Decreto do Poder Executivo.
Assim, durante muitos anos, a comprovação das atividades nocivas (que ensejavam aposentadoria
especial) encontrava-se disciplinada pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.
Tais Decretos listavam, portanto, uma série de categorias profissionais que, na visão do Poder Executivo,
estavam sujeitas a condições nocivas de trabalho e que, portanto, faziam jus à contagem diferenciada do
tempo de serviço.
Ex: o Decreto 53.831/64 previa que os telefonistas exerciam atividade insalubre e que, portanto, tinham
direito à aposentadoria especial.
Vale ressaltar que vigorava, nesta época, o sistema da presunção legal, de sorte que, estando prevista nos
Decretos, aquela atividade ensejava aposentadoria especial mesmo sem que houvesse efetiva
comprovação (exs: perícia, laudo etc.) de que a atividade era realmente nociva.
Outra observação importante é que, segundo a jurisprudência, o rol de atividades previsto nos citados
Decretos era exemplificativo, sendo possível que outras atividades não enquadradas fossem
comprovadamente reconhecidas como insalubres, perigosas ou penosas.
Redação originária da Lei nº 8.213/91
Com a edição da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial passou a ser regulada pelos seus arts. 57 e 58
dessa lei.
Mesmo com a edição da Lei nº 8.213/91, a jurisprudência continuou entendendo que, em regra, o
reconhecimento da atividade especial era feito com base no mero enquadramento. Ex: a CTPS da pessoa
indicava que ela era telefonista, então o tempo de trabalho já poderia ser considerado especial.
A comprovação de que a pessoa desempenhava atividade nociva poderia ser feita por qualquer meio de
prova (a única exceção era a comprovação do ruído).
Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, alterou a Lei nº 8.213/91
A Lei nº 9.032/95 alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e passou a exigir, para contar
como tempo de aposentadoria especial, que o segurado comprovasse a efetiva nocividade da atividade
realizada de forma permanente:
Lei nº 8.213/91
Art. 57 (...)
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032/95)
Comprovação mediante formulário
Em seguida, o art. 58 da Lei nº 8.213/91 também foi alterado para exigir a comprovação dos agentes
nocivos mediante formulário aprovado pelo INSS:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria
especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei
nº 9.528/97)
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante
formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da
legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei nº 9.732/98)
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(...)
Recapitulando:
• até 28/4/1995: é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por
sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído);
• a partir de 29/4/1995: não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir
comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 5/3/1997;
• a partir de 05/03/1997 e até 28/5/1998: a comprovação deve ser feita por meio de formulário embasado
em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.
Decretos 2.172/97 e 3.048/99
O Decreto nº 2.172/97 era o antigo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. Ele foi revogado
pelo Decreto nº 3.048/99, que é o atual Regulamento da Previdência Social.
O Decreto nº 2.172/97 previa e o Decreto nº 3.048/99 prevê a relação dos agentes nocivos que podem ser
considerados para fins de aposentadoria especial. Veja o que diz o art. 68 do atual Regulamento da
Previdência Social:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria
especial, consta do Anexo IV.
Vigilante
A atividade de vigilante pode ser considerada uma atividade perigosa.
Ocorre que os Decretos 2.172/97 e 3.048/99 não previram que a periculosidade pode ser considerada
como uma atividade que gera direito à aposentadoria especial.
Os Decretos dizem que ensejam aposentadoria especial apenas o trabalho realizado com exposição a
agentes químicos, físicos, biológicos. Não fala nada, portanto, em agentes “perigosos” (periculosidade).
O vigilante, em regra, não fica exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos. Por outro lado, ele pode
sim, a depender do caso concreto, ficar exposto a perigos, podendo ser considerada uma atividade
perigosa.
Diante disso, indaga-se: o vigilante pode, a depender do caso concreto, ter direito a aposentadoria
especial mesmo isso não estando previsto nos regulamentos da Previdência Social (nem no antigo nem
no atual)?
SIM.
Para fins de aposentadoria especial, é possível reconhecer a caracterização da atividade de vigilante
como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após a publicação do Decreto nº 2.172/97,
desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.
STJ. 1ª Seção. Pet 10.679-RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/05/2019 (Info 649).
O art. 57 da Lei nº 8.213/91 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao segurado que
exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em
harmonia com o texto do art. 201, § 1º da Constituição Federal:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a
lei.
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Art. 201 (...)
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se
tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.
Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais
possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico,
hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.
Corroborando tal assertiva, o STJ já decidiu que, a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto nº
2.172/97, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde
que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente:
(...) as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do
trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente,
não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991).
STJ. 1ª Seção. REsp 1306113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/11/2012.
É certo que, a partir da edição do Decreto nº 2.172/97, não cabe mais o reconhecimento de condição especial
de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de
vigilante, contudo, tal reconhecimento é possível desde que apresentadas provas da permanente exposição do
trabalhador à atividade nociva, independentemente do uso de arma de fogo ou não.
Assim, é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo
periculosidade, na atividade vigilante, em data posterior a 5/3/1997, desde que laudo técnico (ou
elemento probatório equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva.
Como bem alerta a Professora Adriane Bramante, em sua obra “Aposentadoria Especial: teoria e prática”, é
inegável que há exposição ao risco iminente e possibilidade de um acidente/acontecimento súbito que pode
ocasionar prejuízo à integridade física do trabalhador, principalmente no que tange às atividades de segurança
pessoal e patrimonial que, como todos sabemos, atualmente é bastante precária (LADENTHIN, Adriane
Bramante de Castro. Aposentadoria Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107).

PENSÃO VITALÍCIA DOS SERINGUEIROS
Não é cabível a percepção simultânea de benefício previdenciário
e da pensão vitalícia dos seringueiros (soldados da borracha)
Atenção! Concursos federais
A Lei nº 7.986/89 disciplinou a pensão vitalícia definindo como beneficiários o próprio
seringueiro e seus dependentes exigindo como requisitos a comprovação do exercício laboral na
atividade e a situação de carência, fixando o valor do benefício em dois salários mínimos mensais.
A pensão vitalícia para assistência dos seringueiros foi inserida no ordenamento jurídico
brasileiro como um auxílio financeiro àqueles trabalhadores que se encontravam em situação
de carência e necessitavam de amparo estatal.
A Lei estabelece como requisito para a concessão do benefício a demonstração de que o
beneficiário não possui meios para a sua subsistência e da sua família. Isso demonstra que a
manutenção do pagamento do benefício é incompatível com a existência de outra renda
mensal ou periódica que garanta o sustento familiar.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.755.140-AM, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/02/2019 (Info 649).
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Quem são os chamados “soldados da borracha”?
“Soldados da borracha” são as pessoas que, durante a Segunda Guerra Mundial, foram recrutadas pelo
Governo brasileiro, em diversas partes do país (em especial no nordeste) para trabalharem nos Seringais
da Região Amazônica, extraindo látex natural, que seria utilizado para abastecer a indústria bélica dos
Estados Unidos.
Na época, o látex era produzido pela Malásia, que o exportava para praticamente todo o mundo. Ocorre
que o Japão (adversário dos EUA) conseguiu invadir a Malásia e impedir o fornecimento para as indústrias
norte-americanas.
Desse modo, os Estados Unidos tiveram que buscar uma alternativa para conseguir o látex e assinaram um
acordo com o Brasil se comprometendo a fazer investimentos na retomada da produção da borracha na
Amazônia (que já tinha sido a principal produtora do látex anos atrás). O Governo brasileiro, em
contrapartida, precisava de mão-de-obra para extrair a seringa (atividade extremamente penosa), razão
pela qual recrutou homens para irem até a região desempenhar o trabalho. Esse acordo com Washington
ficou materializado pelo Decreto-Lei nº 5.813/43, assinado por Getúlio Vargas.
Os soldados da borracha recebem esse nome porque são brasileiros que, de alguma forma, lutaram na II
Guerra, não nos campos de batalha propriamente dito, mas sim na difícil e perigosa Floresta Amazônica.
Lá tiveram que enfrentar um exército de adversidades, como doenças típicas da região (especialmente a
malária), péssimas condições de vida e a distância da família. Nessa batalha, muitos não voltaram para
casa com vida.
Os “soldados da borracha” recebem algum benefício do Governo?
SIM. Os soldados da borracha têm direito a dois benefícios:
1) Indenização de 25 mil reais, em parcela única, prevista no art. 54-A do ADCT da CF/88:
Art. 54-A. Os seringueiros de que trata o art. 54 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias receberão indenização, em parcela única, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais). (Incluído pela EC 78/2014)
2) Pensão mensal vitalícia no valor de 2 salários-mínimos, nos termos do art. 54 do ADCT:
Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de
1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando
carentes, pensão mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos.
§ 1º - O benefício é estendido aos seringueiros que, atendendo a apelo do Governo brasileiro,
contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na produção de borracha, na Região
Amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial.
§ 2º - Os benefícios estabelecidos neste artigo são transferíveis aos dependentes
reconhecidamente carentes.
§ 3º - A concessão do benefício far-se-á conforme lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro
de cento e cinquenta dias da promulgação da Constituição.
Pensão vitalícia (Lei nº 7.986/89)
O pagamento dessa pensão mensal vitalícia (art. 54 do ADCT) foi regulamentado pela Lei nº 7.986/89, que
estabelece, em seu art. 1º:
Art. 1º É assegurado aos seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de
setembro de 1943, que tenham trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos Seringais da
Região Amazônica, amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, e que não
possuam meios para a sua subsistência e da sua família, o pagamento de pensão mensal vitalícia
correspondente ao valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes no País.
Parágrafo único. O benefício a que se refere este artigo estende-se aos seringueiros que,
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atendendo ao chamamento do governo brasileiro, trabalharam na produção de borracha, na
região Amazônica, contribuindo para o esforço de guerra.
Tem, portanto, direito a essa pensão, quem:
1) trabalhou como seringueiro recrutado nos termos do Decreto-Lei 5.813/43, durante a Segunda Guerra
Mundial, nos seringais da Região Amazônica e foi amparado pelo Decreto-Lei 9.882/46 (art. 1º, caput, da
Lei nº 7.986/89);
2) trabalhou como seringueiro na Região Amazônica, atendendo ao chamamento do governo brasileiro,
contribuindo para o esforço de guerra na produção da borracha, durante a Segunda Guerra Mundial (art.
1º, parágrafo único, da Lei nº 7.986/89).
Onde é feito o requerimento desses benefícios do "soldado da borracha"?
No INSS. Caso a autarquia indefira o pedido, a parte prejudicada poderá ajuizar uma ação, que é de
competência da Justiça Federal (art. 109, I), podendo, contudo, ser julgada pela Justiça Estadual se a
comarca onde for domiciliado o beneficiário não for sede de vara do juízo federal (§ 3º do art. 109 da
CF/88).
A pensão e a indenização de que tratam os arts. 54 e 54-A do ADCT são consideradas benefícios
previdenciários?
NÃO. Apesar de serem administradas pelo INSS, tais verbas possuem natureza jurídica de “benefícios
assistenciais”. Isso porque não existem contribuições prévias destinadas ao seu custeio.
Imagine agora a seguinte situação hipotética: João recebe pensão mensal vitalícia (Lei nº 7.986/89) pelo
fato de ter sido soldado da borracha. Vale ressaltar que, depois de ter atuado como seringueiro, João
continuou trabalhando como pequeno agricultor. João poderá pedir e receber também aposentadoria
rural como segurado especial? É possível que ele acumule a pensão de seringueiro (benefício
assistencial) com a aposentadoria rural (benefício previdenciário)?
NÃO. Não é possível a percepção simultânea de benefício previdenciário e da pensão vitalícia dos
seringueiros (soldados da borracha).
Por quê?
Porque um dos requisitos para a percepção da pensão vitalícia é o de que o seringueiro (ou seus
dependentes) estejam em situação de carência, ou seja, “não possuam meios para a sua subsistência e da
sua família” (art. 1º da Lei nº 7.986/89).
A pensão vitalícia para assistência dos seringueiros foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro como
um auxílio financeiro àqueles trabalhadores que se encontravam em situação de carência e necessitavam
de amparo estatal.
O fato de a Lei nº 7.986/89 estipular como requisito para a concessão do benefício não possuir o
beneficiário meios para a sua subsistência e da sua família demonstra que a manutenção do pagamento
do benefício é incompatível com a existência de outra renda mensal ou periódica que garanta o sustento
familiar.
Haveria uma situação de incompatibilidade no sistema de assistência social brasileiro para a concessão
simultânea de benefícios previdenciários de natureza contributiva, entendendo este como uma prestação
paga ao trabalhador em razão da sua vinculação a um dos regimes públicos previdenciários vigentes (RGPS
ou RPPS) e a concessão ou manutenção de um benefício assistencial em que a situação de vulnerabilidade
social é pressuposto necessário para o pagamento.
Em suma:
A Lei nº 7.986/89 disciplinou a pensão vitalícia definindo como beneficiários o próprio seringueiro e seus
dependentes, exigindo como requisitos a comprovação do exercício laboral na atividade e a situação de
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carência, fixando o valor do benefício em dois salários mínimos mensais.
A pensão vitalícia para assistência dos seringueiros foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro como
um auxílio financeiro àqueles trabalhadores que se encontravam em situação de carência e
necessitavam de amparo estatal.
A Lei estabelece como requisito para a concessão do benefício a demonstração de que o beneficiário
não possui meios para a sua subsistência e da sua família. Isso demonstra que a manutenção do
pagamento do benefício é incompatível com a existência de outra renda mensal ou periódica que
garanta o sustento familiar.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.755.140-AM, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/02/2019 (Info 649).

DESAPOSENTAÇÃO
Não há previsão legal do direito à desaposentação
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação,
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.334.488-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/03/2019 (recurso
repetitivo) (Info 649).
O STJ acompanhou o entendimento do STF, que já havia decidido em 2016:
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.
STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgados
em 26 e 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
Conceito
A desaposentação consiste no ato do segurado de renunciar à aposentadoria que recebe a fim de que
possa requerer uma nova aposentadoria (reaposentação), desta vez mais vantajosa, no mesmo regime
previdenciário ou em outro.
Hipóteses mais comuns
O pedido de desaposentação ocorre normalmente nos casos em que a pessoa se aposenta, mas continua
trabalhando e, portanto, contribuindo. Assim, este tempo de contribuição após a primeira aposentadoria,
se computado, geraria um provento maior, o que justificaria a renúncia ao benefício que a pessoa estava
recebendo para que pudesse formular novo pedido de aposentação.
Outra hipótese seria no caso de um aposentado pelo regime geral (INSS) que preste um concurso e, depois
de anos trabalhando no cargo público concursado, requeira a renúncia do benefício no regime geral para
requerer uma nova aposentadoria no regime próprio dos servidores públicos, utilizando o tempo de
contribuição anterior.
Mas, se a pessoa aposentada voltar a trabalhar, deve pagar contribuição previdenciária?
SIM. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a
exercer atividade remunerada é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito ao
pagamento de contribuição previdenciária, para fins de custeio da Seguridade Social (§ 3º do art. 11 da Lei
nº 8.213/91).
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O INSS aceita o pedido de desaposentação?
NÃO. Para o INSS, a desaposentação não possui previsão legal. Ao contrário, segundo a autarquia
previdenciária, a desaposentação é proibida pelo § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91 e pelo art. 181-B do
Regulamento da Previdência Social:
Lei nº 8.213/91:
Art. 18 (...) § 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência
Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação
profissional, quando empregado.
Decreto nº 3.048/99:
Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela
previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis.
Assim, quando o segurado formulava requerimento administrativo de desaposentação, este era negado
pelo INSS.
“Ação de desaposentação”
Como o INSS nunca admitiu administrativamente, os segurados passaram a ajuizar ações judiciais
postulando a desaposentação.
Como a jurisprudência se posicionou a respeito do tema? Os Tribunais admitiam a desaposentação?
O STJ admitia a desaposentação (Tema 563/STJ).
Decisão do STF em 2016
No dia 27/10/2016, o Plenário do STF analisou o tema e decidiu que, segundo a legislação atualmente em
vigor, não é possível a desaposentação. Entenda abaixo as razões.
Art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91
A desaposentação é expressamente proibida pelo art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91, cuja redação novamente
se transcreve:
Art. 18 (...)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em
decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional,
quando empregado.
Desse modo, o § 2º do art. 18 afirma que se o aposentado voltar a contribuir, mesmo assim não terá
direito a nenhuma prestação da Previdência Social (ex: nova aposentadoria ou melhora da aposentadoria
que já recebe). Esta regra só comporta duas exceções: salário-família e reabilitação profissional. Tirando
essas duas situações, o aposentado que volta a trabalhar não possui direito a nenhuma outra vantagem
pelo fato de estar novamente pagando contribuições para a Previdência Social.
Ausência de previsão constitucional
A Constituição, apesar de não vedar expressamente o direito à “desaposentação”, também não a prevê.
Logo, cabe ao legislador ordinário estabelecer ou não essa possibilidade e, no caso, o art. 18, § 2º da Lei nº
8.213/91 proíbe.
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Alegação de que o art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91 seria inconstitucional
Os aposentados que queriam a desaposentação alegavam que esse dispositivo seria inconstitucional. Isso
porque se o aposentado voltou a trabalhar e está pagando todos os meses contribuição previdenciária,
seria justo que esse valor recolhido para a Previdência fosse utilizado em seu favor para melhorar a sua
aposentadoria. Assim, se ele estava recebendo aposentadoria de R$ 3 mil e, mesmo depois de
aposentado, trabalhou e contribuiu por mais 10 anos, seria justo que essas contribuições fossem utilizadas
para se fazer um novo cálculo da aposentadoria e o valor de R$ 3 mil fosse aumentado.
O STF, contudo, não concordou com a tese e afirmou que a regra prevista no art. 18, § 2º da Lei nº
8.213/91 não viola a Constituição Federal.
Por que não é inconstitucional?
Porque o sistema previdenciário brasileiro possui uma característica muito importante. Ele é SOLIDÁRIO
(art. 3º, I, da CF/88).
Em que consiste o princípio da solidariedade?
O Prof. Wladimir Novaes Martinez explica em que consiste o princípio da solidariedade:
“161. Princípio da solidariedade social — Na previdência social, a solidariedade é essencial, e,
exatamente por sua posição nuclear, esse preceito sustentáculo distinguiu-se dos básicos e técnicos,
sobrepairando como diretriz elevada. Ausente, será impossível organizar a proteção social.
a) significado: Solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da minoria, em certos
casos, da totalidade em direção à individualidade. Dinâmica a sociedade, subsiste constante
alteração dessas parcelas e, assim, num dado momento, todos contribuem e, noutro, muitos se
beneficiam da participação da coletividade. Nessa ideia simples, cada um também se apropria de
seu aporte. Financeiramente, o valor não utilizado por uns é canalizado para outros.
Significa a cotização de certas pessoas, com capacidade contributiva, em favor dos despossuídos.
Socialmente considerada, é ajuda marcadamente anônima, traduzindo mútuo auxílio, mesmo
obrigatório, dos indivíduos.” (MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário. São
Paulo: LTr, 5ª ed., 2013, p. 117).
Desse modo, o valor que o indivíduo paga a título de contribuição previdenciária não é empregado apenas
para os seus benefícios, sendo também utilizado para custear os benefícios de outras pessoas que ele nem
conhece. Ex: um jovem de 18 anos começa a trabalhar em seu primeiro emprego; com uma semana de
trabalho, ele sofre acidente e fica total e permanentemente incapacitado para atividades laborais; como
segurado obrigatório do INSS, ele terá direito de receber aposentadoria por invalidez mesmo não tendo
pagado nem mesmo sequer uma contribuição previdenciária. O valor que irá custear esse benefício a ele é
oriundo das contribuições previdenciárias pagas por todos os demais segurados.
Princípio da solidariedade e contribuição dos aposentados
Assim, os aposentados que voltam a trabalhar pagam contribuição previdenciária não porque esses
recursos serão utilizados em seu favor, mas sim para ajudar na concessão de benefícios previdenciários
que serão concedidos a outras pessoas que eles nem conhecem. Essa "ajuda" ocorre em nome do
princípio da solidariedade. É o que explica Frederico Amado:
“Essa norma principiológica fundamenta a criação de um fundo único de previdência social,
socializando-se os riscos, com contribuições compulsórias, mesmo daquele que já se aposentou,
mas persiste trabalhando, embora este egoisticamente normalmente faça queixas da previdência
por continuar pagando as contribuições.” (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo
Previdenciário. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 37).
Nesse sentido, votou o Min. Teori Zavascki: “essas contribuições efetuadas pelos aposentados destinam-se
ao custeio atual do sistema de seguridade, e não ao incremento de um benefício para o segurado ou seus
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dependentes”.
Desse modo, para o STF, não é inconstitucional o aposentado pagar contribuições para a Previdência Social
e não usufruir uma melhora por causa disso. Não é inconstitucional porque tal contribuição está amparada
pelo princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CF/88).
O argumento de que a desaposentação é uma "renúncia" à aposentadoria não foi acolhido
Um dos argumentos dos aposentados para defenderem a desaposentação é o de que ela seria permitida
porque consistiria na renúncia da aposentadoria (que é um direito patrimonial disponível) e, após renunciar,
a pessoa pediria novamente uma nova aposentadoria, agora somando os novos períodos de contribuição.
O STF, contudo, não acolheu esta alegação.
Segundo argumentou o Min. Teori Zavascki, não se trata de uma simples “renúncia”, mas sim uma
verdadeira "substituição" de uma aposentadoria menor por uma maior, ou seja, uma progressão de
escala. Essa "troca" de benefício não tem amparo na lei. Logo, não existe "dever" da Previdência de fazer
essa substituição.
O RGPS tem natureza estatutária ou institucional, e não contratual. Isso significa dizer que a previdência
administrada pelo INSS deve sempre ser baseada na lei, sem qualquer espaço para a aquisição de direitos
subjetivos sem previsão legal. Somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias.
Desaposentação prejudica os objetivos do fator previdenciário
Se a “desaposentação” fosse permitida, ela tornaria imprevisíveis e flexíveis os parâmetros utilizados a
título de “expectativa de sobrevida” — elemento do fator previdenciário —, mesmo porque passaria esse
elemento a ser manipulado pelo beneficiário da maneira que melhor o atendesse.
O objetivo de estimular a aposentadoria tardia, estabelecido na lei que instituiu o citado fator, cairia por
terra, visto que a “desaposentação” ampliaria o problema das aposentadorias precoces.
A desaposentação possui vedação constitucional? A CF/88 proíbe a desaposentação?
NÃO. Não existe uma proibição na Constituição Federal para a desaposentação. Quem veda a
desaposentação é o art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91. Isso significa dizer que o Congresso Nacional pode
editar uma lei alterando esse dispositivo e prevendo a desaposentação. Essa mudança seria válida.
Dessa forma, a conclusão do STF foi a de que, atualmente, a lei veda a desaposentação, não havendo
nenhum problema caso a lei seja alterada.
Tese firmada pelo STF
Como a questão foi decidida pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, foi fixada uma tese que vale
para todos os processos envolvendo o tema. Confira:
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo constitucional
a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.
STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgados em 26
e 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
STJ acompanha a posição fixada
Diante da decisão do STF, o STJ fez uma revisão do seu entendimento anterior e passou também a decidir
que a legislação atualmente não admite a desaposentação:
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional
a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.334.488-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/03/2019 (recurso repetitivo)
(Info 649).
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PREVIDÊNCIA PRIVADA
Cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da
aposentadoria complementar por força de decisão judicial
Entidade fechada de previdência pode cobrar do beneficiário o pagamento da reserva
matemática adicional, em virtude da majoração, por força de sentença judicial transitada em
julgado, do benefício de aposentadoria complementar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019 (Info 649).
NOÇÕES GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Para entendermos o julgado, é importante rever (ou aprender) os seguintes conceitos abaixo referidos:
Previdência complementar (previdência privada)
Previdência complementar (previdência privada) é um plano de benefícios feito pela pessoa que deseja
receber, no futuro, aposentadoria paga por uma entidade privada de previdência.
A pessoa paga todos os meses uma prestação e este valor é aplicado por uma pessoa jurídica, que é a
entidade gestora do plano (ex: Bradesco Previdência).
É chamada de “complementar” porque normalmente é feita por alguém que já trabalha na iniciativa
privada ou como servidor público e, portanto, já teria direito à aposentadoria pelo INSS ou pelo regime
próprio. Apesar disso, ela resolve fazer a previdência privada como forma de “complementar” a renda no
momento da aposentadoria.
O plano de previdência complementar é prestado por uma pessoa jurídica chamada de “entidade de
previdência complementar” (entidade de previdência privada).
Entidades de previdência privada
Existem duas espécies de entidade de previdência privada (entidade de previdência complementar): as
entidades de previdência privada abertas e as fechadas.
ABERTAS (EAPC)
As entidades abertas são empresas privadas,
constituídas sob a forma de sociedade anônima,
que oferecem planos de previdência privada que
podem ser contratados por qualquer pessoa física
ou jurídica. As entidades abertas normalmente
fazem parte do mesmo grupo econômico de um
banco ou seguradora.
Exs: Bradesco Vida e Previdência S.A., Itaú Vida e
Previdência S.A., Mapfre Previdência S.A., Porto
Seguro Vida e Previdência S/A., Sul América
Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Possuem finalidade de lucro.
São geridas (administradas) pelos diretores e
administradores da sociedade anônima.
Oferecem planos abertos de previdência privada.

FECHADAS (EFPC)
As entidades fechadas são pessoas jurídicas,
organizadas sob a forma de fundação ou
sociedade civil, mantidas por grandes empresas
ou grupos de empresa, para oferecer planos de
previdência privada aos seus funcionários.
Essas entidades são conhecidas como “fundos de
pensão”.
Os planos não podem ser comercializados para
quem não é funcionário daquela empresa.
Ex: Previbosch (dos funcionários da empresa
Bosch); Fundação Banrisul de Seguridade Social.
Não possuem fins lucrativos.
A gestão é compartilhada entre os representantes
dos participantes e assistidos e os representantes
dos patrocinadores.
Oferecem planos fechados de previdência privada.

Participante
Participante é a pessoa física que adere ao plano de previdência complementar oferecido por uma
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entidade fechada de previdência complementar (EFPC).
O participante, para poder aderir a esse plano, tem que estar vinculado à entidade patrocinadora (ex: ser
funcionário do patrocinador).
NÃO É POSSÍVEL INCLUIR NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR ENTIDADE FECHADA AS VERBAS TRABALHISTAS
INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA À REMUNERAÇÃO DO PARTICIPANTE
Imagine a seguinte situação hipotética:
A Fundação Banrisul de Seguridade Social é uma entidade fechada de previdência complementar,
instituída em 1963, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, com o objetivo de complementar os
benefícios concedidos pela Previdência Social aos seus empregados.
João era funcionário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (sociedade de economia mista) e, nesta
condição, era participante do plano de previdência complementar oferecido para os funcionários da
empresa (era participante do plano de previdência do Banrisul).
O regulamento do plano de previdência previa que o valor da “complementação de aposentadoria”
deveria ser calculado a partir da média aritmética simples dos salários de participação do associado. Em
outras palavras, o valor da aposentadoria deveria ser calculado com base no salário que o indivíduo
recebia e que também servia como parâmetro para as contribuições pagas pelo empregado.
Assim, suponhamos que o empregado recebia R$ 5 mil de salário. Todos os meses era descontado 10%
para a previdência fechada. A sua aposentadoria deveria ser calculada com base no salário recebido.
Aposentadoria de João
Após muitos anos trabalhando no Banco, João completou o tempo necessário e pediu o pagamento da
complementação de aposentadoria.
A Fundação Banrisul calculou o benefício com base nos salários recebidos por João e passou a pagar a
complementação de aposentadoria.
Reclamação trabalhista
O que você ainda não sabe é que João, logo após se aposentar, ingressou com uma reclamação trabalhista
contra o Banco alegando que trabalhava todos os dias fazendo horas extras e que, apesar disso, a empresa
não lhe pagava o respectivo valor.
A Justiça do Trabalho julgou a ação procedente e reconheceu o direito do autor à percepção de diferenças
salariais por causa do não pagamento de trabalho extraordinário realizado de forma habitual.
A sentença transitou em julgado e João recebeu as respectivas verbas trabalhistas.
Ação revisional de complementação de aposentadoria e cobrança de diferenças
João propôs, então, uma segunda ação.
Ele ajuizou, na Justiça Estadual, contra a Fundação Banrisul, uma ação revisional de complementação de
aposentadoria e cobrança de diferenças.
Na ação revisional, João alegou que seu salário foi “aumentado” na Justiça e que essa diferença deverá
produzir efeitos também na aposentadoria paga pela entidade fechada. Assim, pediu para que o juiz
determinasse a revisão da complementação de aposentadoria em virtude da inclusão das diferenças
salariais obtidas por força de decisão judicial.
Esse é, portanto, o tema jurídico que foi debatido neste julgado: as horas extras habituais incorporadas
ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho produzem
efeito para fins de recálculo da aposentadoria já concedida? É possível incluir, nos cálculos dos
proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, as
horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça trabalhista à remuneração do
participante de plano de previdência complementar? A complementação de aposentadoria poderá ser
recalculada neste caso?
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NÃO.
A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de
reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência
privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria.
Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na
época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.312.736-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/08/2018 (recurso
repetitivo) (Info 630).
As entidades de previdência privada adotam o chamado regime de capitalização (art. 18, § 1º da LC
109/2001).
Esse regime financeiro pressupõe a constituição de reservas que garantam o benefício contratado,
mediante o prévio recolhimento das contribuições vertidas pelo participante e pelo patrocinador, bem
como os rendimentos auferidos com os investimentos realizados.
Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de
contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, não podendo haver, portanto, o pagamento de
valores não previstos no plano de benefícios, sob pena de comprometimento das reservas financeiras
acumuladas (desequilíbrio econômico-atuarial do fundo), a prejudicar os demais participantes, que terão
que custear os prejuízos daí advindos.
Assim, ao contrário do regime financeiro de caixa ou de repartição simples – em que as contribuições dos
trabalhadores ativos ajudam a financiar os benefícios que estão em gozo, como ocorre no RGPS –, o
regime de capitalização, adotado na previdência complementar, tem como princípio a impossibilidade de
haver benefício sem prévio custeio. Dessa forma, para cada plano de benefícios, deve-se formar uma
reserva matemática que, de acordo os cálculos atuariais, possibilitará o pagamento dos benefícios
contratados.
O que isso significa? Que se deve ter muita cautela com mudanças posteriores não previstas nos
benefícios concedidos, considerando que irão produzir repercussões no plano que não estavam
programadas na reserva matemática, gerando um desequilíbrio atuarial dos planos.
Com efeito, diante da exigência legal de se adotar o regime de capitalização e da necessidade de manter o
equilíbrio atuarial do plano de benefícios, a interpretação que se dá ao contrato de previdência
complementar deve visar à preservação desse equilíbrio, tendo sempre em conta os interesses da
coletividade dos participantes do plano.
SE A ENTIDADE FECHADA FOI CONDENADA A AUMENTAR O VALOR DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL, ELA PODERÁ COBRAR DO PARTICIPANTE A RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL?
Imagine agora a situação hipotética 2:
Pedro aderiu ao plano de previdência fechada do Banrisul em 12/01/1970.
Em 12/01/1995, ele começou a receber o benefício de aposentadoria complementar.
Pedro, logo após se aposentar, ingressou com uma reclamação trabalhista contra o Banco alegando que
trabalhava todos os dias fazendo horas extras e que, apesar disso, a empresa não lhe pagava o respectivo
valor.
A Justiça do Trabalho julgou a ação procedente e reconheceu o direito do autor à percepção de diferenças
salariais por causa do não pagamento de trabalho extraordinário realizado de forma habitual.
A sentença transitou em julgado e Pedro recebeu as respectivas verbas trabalhistas.
Pedro propôs, então, uma segunda ação.
Ele ajuizou, na Justiça Estadual, contra a Fundação Banrisul, uma ação revisional de complementação de
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aposentadoria e cobrança de diferenças.
Na ação revisional, João alegou que seu salário foi “aumentado” na Justiça e que essa diferença deverá
produzir efeitos também na aposentadoria paga pela entidade fechada. Assim, pediu para que o juiz
determinasse a revisão da complementação de aposentadoria em virtude da inclusão das diferenças
salariais obtidas por força de decisão judicial.
Essa ação revisional deveria ser julgada procedente?
Segundo o entendimento atual do STJ, não. Trata-se justamente a posição do STJ manifestada no REsp
1.312.736-RS, acima explicado.
Imaginemos, no entanto, que a sentença tenha sido proferida antes de o STJ definir o tema e o juiz julgou
o pedido procedente, ou seja, o magistrado determinou a revisão do benefício previdenciário concedido a
Pedro, resultando em acréscimo no valor do complemento da aposentadoria.
Essa sentença transitou em julgado.
Ação de cobrança proposta pela entidade
A entidade, cumprindo a decisão judicial transitada em julgado, aumentou o valor da aposentadoria paga a
Pedro.
No entanto, logo em seguida, a entidade de previdência ajuizou ação de cobrança contra o participante
pedindo que ele seja condenado a pagar sua proporção da reserva matemática adicional correspondente.
O pedido formulado pela entidade pode ser julgado procedente? A entidade pode cobrar do assistido a
reserva matemática adicional, a fim de assegurar, em favor do fundo, a recomposição correspondente
ao acréscimo no benefício já concedido?
SIM.
Entidade fechada de previdência pode cobrar do beneficiário o pagamento da reserva matemática
adicional, em virtude da majoração, por força de sentença judicial transitada em julgado, do benefício
de aposentadoria complementar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019 (Info 649).
Equilíbrio econômico-financeiro
As entidades fechadas de previdência complementar precisam manter o equilíbrio econômico-financeiro e
atuarial dos planos de benefícios, de sorte que as contribuições vertidas e os investimentos realizados
permitam a constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e a cobertura das
demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelos órgãos regulador e fiscalizador (art. 18
da LC 109/2001).
Para cumprir sua missão e gerir adequadamente o fundo, as entidades de previdência complementar
utilizam-se de alguns instrumentos, como o plano de benefícios e o plano de custeio.
O plano de benefícios é um programa de capitalização através do qual alguém se propõe a contribuir, para
a constituição de um fundo que, decorrido o prazo de carência, poderá ser resgatado mediante o
pagamento de uma parcela única, ou de diversas parcelas sucessivas (renda continuada). Já o plano de
custeio, elaborado segundo cálculos atuariais, reavaliados periodicamente, deve fixar o nível de
contribuição necessário à constituição das reservas e à cobertura das demais despesas, podendo as
contribuições ser normais, quando destinadas ao custeio dos benefícios oferecidos, ou extraordinárias,
quando destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na
contribuição normal.
Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de
contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio
financeiro e atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como um todo,
já que, pelo mutualismo, serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão
que arcar com os ônus daí advindos.
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Reservas matemáticas
As reservas matemáticas, dentro desse cenário, são as “provisões técnicas que as entidades têm que
constituir dentro do seu sistema contábil para que, em cada momento, fiquem registradas todas as suas
responsabilidades em relação aos compromissos assumidos para com os participantes; depois a lei exige
que tais provisões encontrem contrapartida específica no ativo da entidade.” (PÓVOAS, Manuel Sebastião
Soares. Previdência privada: filosofia, fundamentos técnicos, conceituação jurídica. São Paulo: Quartier
Latin, 2007, p. 426).
Simplificando o raciocínio, a entidade fez o cálculo no sentido de que iria “gastar” XX reais com a
aposentadoria de Pedro. Para custear essa obrigação, ela cobrou de Pedro e da empresa YY reais ao longo
dos anos.
Se essa estimativa feita pela entidade se confirma no tempo, o plano de previdência atinge o desejado
equilíbrio. Por outro lado, se surgem obrigações não esperadas (não calculadas), haverá um déficit.
Regime baseado na constituição de reservas
O art. 202 da CF/88 prevê que o regime de previdência privada será baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado.
A referida norma constitucional evidencia o que Wagner Balera denominou de “regra da contrapartida”,
descrita nestes termos:
“A ideia nuclear dum sistema de proteção previdenciária se associa a noção elementar de
contabilidade: a noção de caixa.
(...)
É senso comum que nenhum “caixa” terá equilíbrio enquanto as retiradas forem maiores do que
os depósitos.
A regra da contrapartida é o comando constitucional que torna compulsório esse equilíbrio entre
entradas e saídas de “caixa”.
(...)
Nenhum sistema de proteção social, seja o básico, seja o complementar, vive e sobrevive sem a
observância da regra da contrapartida.” (BALERA, Wagner. O regime jurídico da previdência
privada fechada. In: Temas atuais de Direito. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 406).
Princípio do mutualismo
Essa regra se alinha ao princípio do mutualismo, segundo o qual todos os participantes e beneficiários do
contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da
universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos
no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se
inexistente norma local e específica que regule a matéria. ( )
2) Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade
competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o
primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por
inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. ( )
3) Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente
público. ( )
4) Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente
público. ( )
5) A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional de três
anos, nos termos do art. 206, § 3º, V do Código Civil. ( )
6) É necessária a outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural. ( )
7) É ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação e guarda de animais de
quaisquer espécies em unidades autônomas. ( )
8) A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro tem eficácia perante o adquirente do
imóvel. ( )
9) É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida mediante as técnicas
de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não configurando violação ao instituto da
adoção unilateral. ( )
10) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de fiança bancária acessório a contrato administrativo. ( )
11) No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo
de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do
colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC/2015. ( )
12) O prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, deve ser computado em dias úteis. ( )
13) Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que envolva concessionárias do serviço de telefonia e a Anatel
a respeito da precificação do VU-M (Valor de Uso de Rede Móvel) se um dos litigantes se encontrar em
recuperação judicial. ( )
14) O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada por
sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível, deverá ser liquidado nos
próprios autos. ( )
15) (Juiz Federal TRF2 2017) O requerente de tutela de urgência, desde que esteja de boa-fé, não responde pela
reparação de eventual prejuízo que a efetivação da medida, mais tarde revogada pela sentença definitiva, tenha
causado à contraparte. ( )
16) (Juiz Federal TRF2 2017) Se ocorrer a cessação da eficácia da medida, a parte requerente responde pelo prejuízo
que a efetivação da tutela de urgência cause à parte adversa. ( )
17) (Delegado PC/GO 2018) O foro por prerrogativa de função, por mutação constitucional, passou a aplicar-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e diretamente relacionados às suas funções, de modo
que o crime cometido por parlamentar após a diplomação, mas sem relação direta com o cargo, será processado
e julgado em primeiro grau. ( )
18) O STJ é incompetente para julgar crime praticado durante mandato anterior de Governador, ainda que
atualmente ocupe referido cargo por força de nova eleição. ( )
19) Para fins de aposentadoria especial, é possível reconhecer a caracterização da atividade de vigilante como
especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após a publicação do Decreto nº 2.172/97, desde que
comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. ( )
20) Por tem natureza diversa, é cabível a percepção simultânea de benefício previdenciário e da pensão vitalícia dos
seringueiros. ( )
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