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Número 594                         Brasília, 1º de fevereiro de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ no período 
acima indicado, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
  RECURSOS REPETITIVOS  

 

PROCESSO 
REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Piso salarial nacional para os professores da educação básica. Vencimento 
básico. Reflexo sobre gratificações e demais vantagens. Incidência sobre toda 
a carreira. Tema 911. 

DESTAQUE 

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério 
público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a 
fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática 
em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente 
ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discutiu-se se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei nº 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do 
piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica 
sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, 
adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já 
auferem vencimentos básicos superiores ao piso. Com efeito, há razão ao se sustentar que a Lei em 
comento – como regra geral – não teria permitido a automática repercussão do piso nacional sobre 
as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e tampouco o reflexo imediato sobre as 
vantagens temporais, adicionais e gratificações. Com efeito, partindo-se do entendimento (intangível 
para o STJ) já estabelecido pelo STF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-
se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 se limitou a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago 
pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação 
básica. Assim, não há que se falar em reajuste geral para toda a carreira do magistério, não havendo 
nenhuma determinação de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para 
a classe inicial da carreira. Nesse contexto, apenas aqueles profissionais que, a partir de 27/4/2011 
(consoante o entendimento do STF), percebessem valores inferiores ao piso legalmente fixado seriam 
beneficiados com as disposições legais, não havendo qualquer repercussão para os demais 
professores que, naquela data, já auferiam vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em 



2 
 

comento. Da mesma forma, não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, 
adicionais e gratificações. Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em 
questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, apenas determinou que o vencimento inicial das 
carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional 
nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não 
havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as 
demais vantagens e gratificações. Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem 
com o estabelecimento dessa premissa geral. Explica-se. Uma vez determinado pela Lei n. 
11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor 
do piso salarial profissional, se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do 
magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com 
base no vencimento básico, a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira. O mesmo ocorre 
com as demais vantagens e gratificações. Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui 
como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o 
de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.433.544-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 9/11/2016, DJe 1/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Plano de previdência privada patrocinado por ente federado. Contrato de 
Trabalho e contrato de previdência complementar. Vínculos contratuais 
autônomos e distintos. Aplicabilidade da Lei Complementar 108/2001 aos 
planos de benefícios já operantes por ocasião do advento da lei. Concessão de 
benefício de prestação programada e continuada. Necessidade de cessação do 
vínculo do participante com o patrocinador. Recurso repetitivo. Tema 944. 

DESTAQUE 

Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados – inclusive suas 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e 
continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o  patrocinador, 
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das 
disposições estatutárias e regulamentares. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal questão controvertida - e objeto da afetação ao rito dos recursos repetitivos - consiste em 
saber se, com o advento da Lei Complementar n. 108/2001, mesmo para aqueles participantes de 
planos de benefícios que já haviam aderido previamente à relação contratual previdenciária, é 
necessária a cessação do vínculo laboral com o patrocinador do plano de benefícios para o 
recebimento de complementação de aposentadoria. Inicialmente, sublinha-se que a relação 
contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios e 
o participante não se confunde com a relação trabalhista, mantida entre o participante obreiro e a 
patrocinadora. Desse modo, é interessante registrar que é descabida a aplicação dos princípios, 
regras gerais e disposições normativas próprias do direito do trabalho, porquanto alheias às regras 
próprias do regime de previdência privada. Além disso, “seja sob a égide da Lei n. 6.435/1977 (arts. 
34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar n. 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar n. 
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109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os 
regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das 
reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de 
mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões 
dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de 
pensão após a devida aprovação (REsp 1.443.304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015) pelo Órgão público fiscalizador”. Com efeito, 
para fatos ocorridos ainda na vigência da Lei n. 6.435/1977, à luz deste Diploma, a jurisprudência do 
STJ também admite a alteração do regulamento de benefícios, atingindo aqueles que ainda não eram 
elegíveis ao benefício. Por seu turno, o art. 202 da Constituição Federal consagra o regime de 
financiamento por capitalização, ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar 
(rectius, suplementar) - baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência 
social. Com a Emenda Constitucional n. 20 de 1998, a Carta Magna passou a estabelecer, no art. 202, 
§ 3º, ser vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese 
alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Nesse contexto, com o advento da 
Lei Complementar n. 108/2001 – Diploma cuja edição foi determinada pelo art. 202, § 4º, da CF -, o 
ordenamento jurídico passou a contar com novas normas cogentes, estabelecendo o art. 3º, I, do 
mencionado Diploma infraconstitucional, a necessidade de cessação do vínculo com o patrocinador, 
para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada. Dessarte, 
embora a relação contratual de previdência privada não se confunda com a relação de emprego 
mantida pelo participante com a patrocinadora, a vedação ao recebimento de benefício de 
previdência complementar, sem que tenha havido o rompimento do vínculo trabalhista, em vista das 
mudanças operadas no ordenamento jurídico, é perfeitamente possível e razoável, pois refletirá no 
período médio de recebimento de benefícios pela coletividade de beneficiários do plano. Ademais, 
consigna-se que os arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001 dispõem 
expressamente que as alterações processadas nos regulamentos dos planos de benefícios aplicam-se 
a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e 
fiscalizador, só sendo considerados direito adquirido do participante a partir da implementação de 
todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. 
Conclui-se, portanto, que a legislação de regência impõe como condição de elegibilidade ao benefício 
a cessação do vínculo de emprego com a patrocinadora e estabelece só haver direito adquirido ao 
benefício - nos moldes do regulamento vigente -, no momento em que o participante passa a ter 
direito ao benefício complementar de previdência privada.  

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.144.469-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para 
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por maioria, 
julgado em 10/8/2016, DJe 2/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA PIS/PASEP e COFINS. Base de cálculo. Receita ou faturamento. Inclusão do 
ICMS. Tema 313. 
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DESTAQUE 

O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu faturamento, 
submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também 
do conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Tratou a controvérsia, em síntese, sobre a legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 
da COFINS. De início, salientou-se que há recurso representativo da controvérsia (REsp 1.330.737/SP, 
Primeira Seção, DJe 14/4/2016) em que se decidiu matéria idêntica para o ISSQN e cujos 
fundamentos determinantes devem ser respeitados por esta Seção por dever de coerência na 
prestação jurisdicional previsto no art. 926, do CPC/2015. O ordenamento jurídico pátrio comporta, 
em regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo 
tributo. Ou seja, é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo 
determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí nenhuma 
violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva. Aliás, a discussão sobre a violação ao 
princípio da capacidade contributiva deságua inevitavelmente na definição da natureza jurídica do 
valor recebido pela empresa e que será por ela utilizado para pagar o ICMS. E essa definição quem dá 
não é só a natureza das coisas, mas também a legislação ordinária. A primeira questão é saber se o 
valor a ser utilizado para o pagamento de tributos representa receita bruta da empresa prestadora 
porque esta é a base de cálculo mais ampla das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, consoante os 
arts. 1º, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Os conceitos legais de receita bruta e receita 
líquida antecedem à Constituição Federal de 1988 e são dados pelo art. 12 e § 1º, do Decreto-Lei n. 
1.598/77. Esse art. 12 sofreu recentes modificações pela Lei n. 12.973/2014 apenas para esclarecer 
o conteúdo que já tinha antes, deixando claro que o ISSQN e o ICMS devidos pela empresa prestadora 
de serviços na condição de contribuintes de direito fazem parte de sua receita bruta (pois incidem 
sobre parcela da receita bruta representada pelo faturamento da operação respectiva) e, quando dela 
excluídos, a nova rubrica que se tem é a receita líquida. Essa situação não pode ser confundida com 
aquela outra decorrente da retenção e recolhimento do ISSQN e do ICMS pela empresa a título de 
substituição tributária (ISSQN-ST e ICMS-ST). Nesse outro caso, a empresa não é a contribuinte, o 
contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. Quando é assim, a própria legislação tributária 
prevê que tais valores são meros ingressos na contabilidade da empresa que se torna apenas 
depositária de tributo (responsável tributário por substituição ou agente arrecadador) que será 
entregue ao Fisco. Então não ocorre a incidência das contribuições ao PIS/PASEP, COFINS, do IRPJ e 
da CSLL, já que não há receita da empresa prestadora. É o que estabelece o art. 279 do RIR/99. 
Também importante é saber se o valor a ser utilizado para o pagamento de tributos representa uma 
parcela específica da receita bruta da empresa prestadora denominada de faturamento, porque esta 
é a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS na sistemática (antiga) cumulativa, 
consoante o art. 2º, da Lei n. 9.718/98. Tanto o ICMS quanto o ISSQN e o IPI são tecnicamente 
classificados como impostos gerais sobre as vendas. A característica principal desse tipo de tributo é 
ter como fato gerador a manifestação de riqueza que se revela no momento da circulação da 
mercadoria, produto ou prestação de serviço. Em relação a esses tributos, o fato de haver ou não 
discriminação na fatura do valor suportado pelo vendedor a título de tributação decorre apenas da 
necessidade de se informar ou não ao Fisco, ou ao adquirente, o valor do imposto embutido no preço 
pago. Desse modo, os valores do ISSQN e do ICMS, destacados na nota, devidos e recolhidos pelas 
empresas vendedoras de mercadorias e/ou prestadoras de serviços em razão de suas vendas de bens 
e serviços compõe o faturamento dessas empresas, submetendo-se à tributação pelas contribuições 
ao PIS/PASEP e COFINS, não havendo aí afronta ao art. 110 do CTN. 
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PROCESSO 
REsp 1.144.469-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para 
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 10/8/2016, DJe 2/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

PIS/PASEP e COFINS. Base de cálculo. Inclusão dos valores computados como 
receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas. Art. 3º, § 
2º, III, da Lei n. 9.718/1998. Norma de eficácia limitada. Não aplicabilidade. 
Receita ou faturamento. Inclusão do ICMS. Tema 313. 

DESTAQUE 

O artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que integram o faturamento 
e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e 
COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa 
jurídica.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Tratou-se de recurso especial interposto pela Fazenda Pública, sustentando que a possibilidade de 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista no art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/98 
necessitaria de regulamentação para ter eficácia. Nesse ponto, a Corte Especial do STJ já firmou o 
entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/98 ao conceito de 
faturamento (exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos para 
outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação 
administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 
2.158-35, de 2001 (AgRg no EREsp. n. 529.034-RS, Corte Especial, DJ 4/9/2006). 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.217.129-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 27/10/2016, DJe 21/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Medida cautelar fiscal. Arrolamento de bens. Comunicação prévia ao órgão 
fazendário acerca de alienação. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

Independe de prévia notificação ao órgão fazendário a alienação de bens que foram objeto de 
arrolamento fiscal.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, tratou-se de medida cautelar fiscal proposta pela Fazenda Nacional em razão de suposto 
descumprimento do art. 64, § 3º, da Lei n. 9.532/97, que assim dispõe: “Art. 64. A autoridade fiscal 
competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos 
créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio 
conhecido (...) § 3º A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia 
do respectivo termo, o proprietário dos bens e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou 
onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio 
tributário do sujeito passivo.” A controvérsia abordada no recurso especial limitou-se a analisar se a 
referida comunicação pelo contribuinte deve, ou não, ser realizada em momento anterior à alienação 
do bem ou direito. Com efeito, a Lei n. 9.532/97, que deu nova redação à Lei n. 8.397/92, em seu art. 
64, § 3º, não exige que a notificação ao órgão fazendário seja prévia à alienação, como se pode 
verificar da própria redação do dispositivo supracitado. Ademais, a jurisprudência desta Corte 
entende que o arrolamento de bem gera cadastro em favor do Fisco, destinado apenas a viabilizar o 
acompanhamento da evolução patrimonial do sujeito passivo da obrigação tributária, permanecendo 
o contribuinte no pleno gozo dos atributos da propriedade, tanto que os bens arrolados, por não se 
vincularem à satisfação do crédito tributário, podem ser transferidos, alienados ou onerados, 
independentemente da concordância da autoridade fazendária. Sendo assim, existindo efetiva 
comunicação à Fazenda Nacional, não subsistem elementos para o deferimento da medida cautelar 
fiscal. 
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.574.859-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Pensão por morte. Óbito do neto. Avós na condição de pais. Rol taxativo do art. 
16 da Lei 8.213/1991. Adequação legal da relação jurídica familiar.  

DESTAQUE 

Deve ser reconhecido aos avós de segurado falecido o direito ao recebimento de pensão por morte 
em razão de terem sido os responsáveis pela criação do neto, ocupando verdadeiro papel de 
genitores.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão recursal gira em torno do reconhecimento do direito de os avós do segurado falecido 
receberem pensão por morte, nos termos dos artigos 16 e 74 da Lei 8.213/1991, em razão de terem 
sido os responsáveis pela criação do neto, falecido em 11/11/2012, ocupando verdadeiro papel de 
genitores. O benefício pensão por morte é devido exclusivamente aos dependentes do segurado 
falecido, com o intuito de amenizar as necessidades sociais e econômicas decorrentes do evento 
morte, no núcleo familiar. Os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício são, em 
suma: 1º) a qualidade de segurado do falecido; 2º) o óbito ou a morte presumida deste; 3º) a 
existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS. O artigo 16 da 
Lei 8.213/1991 arrola os dependentes previdenciários, divididos em classes, rol considerado 
taxativo. A qualidade de dependente é determinada pela previsão legal e também pela dependência 
econômica, ora real, ora presumida. A segunda classe de dependentes inclui apenas os genitores. No 
caso, há evidente particularidade, visto que os avós efetivamente desempenharam o papel 
substitutivo dos pais, compondo verdadeira unidade familiar, desde os dois anos do segurado 
falecido. Portanto, o reconhecimento dos avós como dependentes não implica em elastecer o rol de 
dependentes contido na lei, mas identificar quem são, ou melhor, quem foram as pessoas do núcleo 
familiar do segurado que efetivamente desempenharam o papel de pais. A Constituição da República 
de 1988 inseriu acentuadas transformações no conceito de família, influenciadoras sobre o Código 
Civil de 2002, que redimensiona as relações familiares no contexto do Estado Democrático de Direito. 
Dentre os princípios constitucionais do Direito Civil no âmbito familiar, merece relevância e destaque 
o princípio da afetividade, pelo qual o escopo precípuo da família passa a ser a solidariedade social 
para a realização das condições necessárias ao aperfeiçoamento e progresso humano, regendo o 
núcleo familiar pelo afeto. Embora a relação de parentesco de avós e neto não esteja inclusa no rol de 
dependentes, no caso, os requerentes ocuparam no núcleo familiar previdenciário a qualidade de 
pais, em decorrência da ausência deles. A busca da realização efetiva da Justiça legitima o 
reconhecimento do direito à pensão por morte em razão de terem exercido o papel cuidadoso de pais 
do segurado falecido.  
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PROCESSO 
REsp 1.634.693-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Contribuições devidas a terceiros com base na Lei n. 11.457/2007. 
Diferenciação de alíquotas em razão da individualização de estabelecimentos 
por CNPJ. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

A diferenciação de alíquotas em razão da individualização de estabelecimentos por CNPJ próprio 
entre a matriz e a filial da empresa não se aplica, regra geral, em relação às contribuições devidas a 
terceiros previstas no art. 3º, da Lei n. 11.457/2007. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O julgamento visou esclarecer se, em algum momento, o Decreto-Lei n. 1.146/1970 permite a 
diferenciação de alíquotas por estabelecimento ou CNPJ do contribuinte. A lei é silente quanto a isso, 
o que permite inferir que a alíquota e a base de cálculo da contribuição são uma só para toda a pessoa 
jurídica, de acordo com a atividade econômica preponderante desenvolvida. Nessa linha, a 
Administração Tributária, com o intuito de regulamentar o dispositivo de forma mais clara, trouxe do 
art. 581, §§1º e 2º, da CLT, que trata da contribuição sindical compulsória, o conceito de "atividade 
preponderante" a fim de dirimir dúvidas a respeito do enquadramento da pessoa jurídica como um 
todo quando desenvolve mais de uma atividade. Da letra da lei infere-se que a única possibilidade de 
haver a separação dos estabelecimentos filiais e da matriz para efeito de enquadramento para a 
contribuição ocorre "quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma 
delas seja preponderante". Não se desconhece o entendimento do STJ em relação à contribuição 
devida ao SAT, no sentido de que a alíquota dessa contribuição é aferida pelo grau de risco 
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade 
preponderante quando houver apenas um registro, orientação consubstanciada na Súmula n. 351 do 
STJ. No caso da contribuição devida ao SAT, cada estabelecimento com CNPJ próprio pode exercer 
atividade preponderante cujo risco de acidentes do trabalho seja considerado leve, médio ou grave, 
daí a possibilidade de diferenciação de alíquotas para cada estabelecimento com CNPJ próprio. Ou 
seja, a definição de "atividade preponderante" utilizada para o SAT é completamente diversa daquela 
utilizada para as contribuições devidas a terceiros, como a contribuição ao INCRA. Isto porque está 
relacionada ao número de segurados empregados e trabalhadores avulsos que desempenham cada 
atividade submetida a risco e não com a atividade econômica desenvolvida, ou o objetivo final da 
atividade empresarial. Desse modo, em se tratando da contribuição devida ao INCRA, o escritório de 
cooperativa que exerça atividade industrial de laticínios, a despeito da existência de CNPJ próprio, 
dela não se separa, ao contrário, o escritório filial existe em função da matriz industrial, 
consubstanciando com ela uma única pessoa jurídica. Aliás, o STJ já se manifestou, inclusive em sede 
de recurso especial repetitivo (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, DJe 31.5.2013), no sentido de que 
a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma 
única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da 
matriz. Assim, a diferenciação de alíquota em razão da individualização de estabelecimentos por CNPJ 
próprio entre a matriz e a filial da empresa não se aplica, regra geral, em relação à contribuição devida 
ao INCRA, visto que o escritório de cooperativa que exerça atividade industrial de laticínios, a 
despeito da existência de CNPJ próprio, dela não se separa, ao contrário, o escritório filial existe em 
função da matriz. Entendimento contrário poderia viabilizar a realização de planejamento tributário 
tendente a subverter a sistemática arrecadatória do tributo, visto que, na tentativa de reduzir custos, 
as empresas poderiam, v. g., registrar os empregados da indústria na folha mensal de salários do 
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escritório, estabelecimento filial com CNPJ próprio e eventual alíquota inferior do tributo em questão, 
o que traduz indicativo de possíveis fraudes, evasões e elisões fiscais que devem ser evitadas. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.469.478-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. para acórdão Min. 
Mauro Campbell Marques, por maioria, julgado em 25/10/2016, DJe 
19/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Imposto de Renda. Ganho de capital na alienação de bem imóvel residencial. 
IN/SRF nº 599/2005 e art. 39 da Lei nº 11.196/2005. 

DESTAQUE 

A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de alienação de imóvel 
prevista no art. 39, da Lei 11.196/2005 se aplica à hipótese de venda de imóvel residencial com o 
objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de 
imóvel residencial já possuído pelo alienante.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia teve por objeto definir se o comando do art. 39 da Lei 11.196/2005 foi violado na 
regulamentação feita pela Instrução Normativa RFB 599/2005, especificamente o seu art. 2º, § 11. O 
dispositivo legal citado trata de hipótese de isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital 
nas operações de alienação de imóvel e o dispositivo normatizador sobre a sua inaplicabilidade nos 
casos de os valores serem usados para a quitação de aquisições a prazo ou prestações de imóveis 
residenciais já possuídos pelo alienante. Com efeito, é de sabença geral que a grande maioria das 
aquisições imobiliárias das pessoas físicas é feita mediante contratos de financiamento de longo 
prazo (até trinta anos). Outro ponto de relevo é que a pessoa física geralmente adquire o "segundo 
imóvel" ainda "na planta" (em construção), o que dificulta a alienação anterior do "primeiro imóvel", 
já que é necessário ter onde morar. A regra então é que a aquisição do "segundo imóvel" se dê antes 
da alienação do "primeiro imóvel". Sendo assim, a finalidade da norma legal é mais bem alcançada 
quando se permite que o produto da venda do imóvel residencial anterior seja empregado, dentro do 
prazo de 180 (cento e oitenta dias), na aquisição de outro imóvel residencial, compreendendo dentro 
deste conceito de aquisição também a quitação do débito remanescente do imóvel já adquirido ou de 
parcelas do financiamento em curso firmado anteriormente. Outrossim, a necessidade de 
interpretação restritiva das normas isentivas também não socorre a Fazenda Nacional, isto porque a 
literalidade da norma insculpida no art. 39, da Lei n. 11.196/2005 exige apenas a aplicação do 
"produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País". Efetivamente, não há 
qualquer discrímen que estabeleça literalmente o momento da aquisição onde será aplicado o capital 
da venda. Outrossim, não há registro na lei de que as aquisições de que fala sejam somente aquelas 
cujos contratos ocorreram depois da venda do primeiro imóvel residencial. Tudo isso aponta para a 
ilegalidade do art. 2º, §11, I, da Instrução Normativa-SRF n. 599/2005. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.448.026-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 17/11/2016, DJe 21/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de usucapião. Imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao SFH. 
Prestação de serviço público. Imprescritibilidade. 

DESTAQUE 

O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação deve ser tratado 
como bem público, sendo, pois, imprescritível. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cingiu-se a discussão a decidir sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel vinculado 
ao Sistema Financeiro de Habitação e de titularidade da Caixa Econômica Federal. Segundo o art. 98 
do CC/02, são bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, e 
particulares, por exclusão, todos os demais. A despeito da literalidade do dispositivo legal, a doutrina 
especializada, atenta à destinação dada aos bens, considera também bem público aquele cujo titular 
é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, quando o bem estiver vinculado à 
prestação desse serviço público.  Especificamente quanto à Caixa Econômica Federal, o Decreto-Lei 
759/69, que autorizou sua instituição, estabelece como uma de suas finalidades a de “operar no setor 
habitacional, como sociedade de crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional de 
Habitação, com o objetivo de facilitar e promover a aquisição de casa própria, especialmente pelas 
classes de menor renda da população”.  Sob essa ótica, não obstante se trate de empresa pública, com 
personalidade jurídica de direito privado, ao atuar como agente financeiro dos programas oficiais de 
habitação e órgão de execução da política habitacional, explora serviço público, de relevante função 
social, regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64. Logo, o imóvel vinculado ao 
Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado 
como bem público, sendo, pois, imprescritível. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.562.617-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Direitos autorais. Obra arquitetônica localizada em via pública. Autorização 
do proprietário. Direito à indenização. Obra utilizada sem a devida 
autorização e com finalidade comercial.  

DESTAQUE 

O autor de projeto de obra arquitetônica, ainda que situada permanentemente em logradouros 
públicos, integrando de modo indissociável o meio ambiente, a compor a paisagem como um todo, faz 
jus ao ressarcimento por danos de ordem material e moral em virtude da representação por terceiros 
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de sua obra, com fins comerciais, sem a devida autorização e indicação de autoria, ainda que tenha 
havido aquiescência do proprietário da obra. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Debate-se nos autos, se o autor do projeto arquitetônico faz jus ao ressarcimento por danos de ordem 
material e moral em virtude da reprodução, com fins comerciais, da imagem da fachada da respectiva 
construção, situada em logradouro público, por fabricante de tintas (mediante autorização do 
proprietário da casa e o correlato pagamento a este). Prevê o art. 37 da Lei n. 9.610/1998 que ao 
adquirente de uma obra, no caso arquitetônica (que, como visto, abrange o projeto e o esboço 
confeccionados por profissional legalmente habilitado, como a obra em si, materializada na 
construção edificada), não é transmitido nenhum dos direitos do autor, salvo expressa disposição em 
contrário. Releva assentar, no ponto, que a aquisição, em si, de uma obra intelectual, não transfere 
automaticamente os direitos autorais, salvo disposição expressa em contrário e ressalvado, 
naturalmente, o modo de utilização intrínseco à finalidade da aquisição. Nessa linha, se o modo de 
utilização da obra for inerente à finalidade de sua aquisição, o adquirente poderá dele se valer sem 
necessitar de qualquer autorização do autor. Do contrário, o direito é do autor intelectual e, como tal, 
outras modalidades de utilização da obra que não intrínsecas à finalidade de aquisição dependerão, 
necessariamente, de sua autorização. Ante o silêncio do contrato, o proprietário da casa, adquirente 
da obra arquitetônica, não incorpora em seu patrimônio jurídico o direito autoral de representá-la 
por meio de fotografias, com fins comerciais, tampouco o de cedê-lo a outrem, já que, em regra, a 
forma não lhe pertence e o aludido modo de utilização refoge da finalidade de aquisição. Por sua vez, 
dispõe o art. 48 da Lei n. 9.610/98 que “as obras situadas permanentemente em logradouros públicos 
podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos 
audiovisuais”. Em razão de as obras situadas permanentemente em logradouros públicos integrarem 
de modo indissociável o meio ambiente, a compor a paisagem como um todo, sua representação (por 
meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais), por qualquer observador, não 
configura, em princípio, violação ao direito autoral. A hipótese dos autos, todavia, não é de mera 
representação da paisagem, em que inserida a obra arquitetônica, mas sim de representação 
unicamente da obra arquitetônica, com finalidade lucrativa. Refoge, em absoluto, do âmbito de 
aplicação do dispositivo legal sob comento a representação por terceiro de obra arquitetônica com 
finalidade comercial, que consubstancia direito exclusivo de seu autor.  

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Seguro de automóvel. Embriaguez ao volante. Terceiro condutor. 
Agravamento do risco. Perda da garantia securitária. 

DESTAQUE 

Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o 
causador do sinistro – preposto da empresa segurada – estiver em estado de embriaguez, salvo se o 
segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão abordada no recurso especial girou em torno de ação de cobrança ajuizada por empresa 
transportadora, por meio da qual pleiteou o recebimento de indenização securitária em virtude de 
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acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo segurado, conduzido por preposto, em 
estado de embriaguez. No que concerne ao seguro de automóvel e à embriaguez ao volante, vale 
destacar, incialmente, que a jurisprudência desta Corte Superior, formada desde a vigência do Código 
Civil de 1916, é no sentido de que, para afastar o direito à garantia securitária, não basta constatar-
se que o condutor apenas ingeriu substância alcoólica quando sucedido o sinistro. Ao contrário, deve 
ser demonstrado que o agravamento do risco se deu (i) porque o segurado estava em estado de 
ebriedade, e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ou, ainda, (ii) porque 
permitiu que o veículo segurado fosse conduzido por pessoa embriagada. Nessa última hipótese, 
contudo, a responsabilidade do segurado esgota-se tão só com a entrega das chaves ao terceiro. 
Todavia, o tema merece nova reflexão pelo STJ, considerando-se, principalmente, a interação que 
deve haver entre os princípios do Direito Securitário e o novo Direito Civil. Especificamente no caso 
da ingestão de álcool e da condução de veículo automotor, são cientificamente comprovados os 
efeitos nocivos dessa substância no organismo humano, capaz de alterar as condições físicas e 
psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de 
produção de acidentes e danos no trânsito. Assim, a direção do veículo por um condutor alcoolizado 
já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro 
de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. Uma vez constatado, 
portanto, que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando 
se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção 
relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, o que ensejará a aplicação da pena do art. 768 
do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o 
infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, 
falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). De igual maneira, 
agora sob o prisma da boa-fé, a configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio 
segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores 
principais (familiares, empregados e prepostos), visto que o agravamento intencional de que trata o 
art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância 
(culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in 
eligendo). Enfim, seja pela presunção de agravação do risco no contrato de seguro de automóvel, seja 
pela incidência da boa-fé objetiva conjugada com a função social do contrato, propõe-se a revisão do 
entendimento desta Terceira Turma sobre a questão, para que a perda da garantia securitária se dê 
quando tão só demonstrado que o condutor estava sob os efeitos do álcool durante a dinâmica do 
acidente de trânsito, não importando se a direção estava sob a responsabilidade do próprio segurado 
(ato doloso) ou de terceiro a quem ele confiou (culpa grave), ainda mais se este for preposto ou 
integrante da entidade familiar, salvo prova em contrário de que o sinistro ocorreria sem a influência 
do estado de embriaguez.  

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.478.814-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Incorporação imobiliária. Alienação fiduciária em garantia. Unidade 
habitacional já quitada. Inaplicabilidade da Súmula 308/STJ ao caso concreto. 
Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Ineficácia da garantia 
perante o adquirente. 
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DESTAQUE 

A recusa do banco em substituir a garantia dada pela incorporadora em contrato de financiamento 
imobiliário, mesmo após a ciência de que a unidade habitacional se encontrava quitada, viola os 
deveres contratuais da informação e cooperação, tornando ineficaz o gravame perante o adquirente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia suscitada dizia respeito à possibilidade de se estender ao instituto da alienação 
fiduciária em garantia o entendimento consolidado na Súmula 308/STJ. Esse debate, todavia, não foi 
enfrentado na oportunidade, uma vez que os próprios contornos da Súmula 308/STJ podem vir a ser 
redefinidos no julgamento do REsp 1.175.089/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em que se afetou tal 
discussão ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Desse modo, é prudente aguardar 
o julgamento do repetitivo, antes de se emitir juízo acerca da aplicação extensiva da referida súmula. 
Não obstante, o presente caso traz particularidades que permitem a abordagem da controvérsia sob 
outro prisma, sem necessidade de aplicação da Súmula 308/STJ. Inicialmente, no que tange ao 
princípio da função social do contrato, observa-se que a incorporação imobiliária cumpre seus fins 
socioeconômicos quando o adquirente se torna proprietário da unidade habitacional. O cumprimento 
dessa função social, contudo, pode vir a ser frustrado na hipótese em que a construtora (ou 
incorporadora) institui algum gravame sobre a unidade imobiliária que seria entregue ao adquirente. 
Desse modo, em respeito à função social do contrato celebrado entre a construtora e os adquirentes, 
cumpriria ao banco certificar-se do estágio da incorporação imobiliária na data da concessão do 
financiamento, e, principalmente, certificar-se de que os adquirentes tivessem sido informados sobre 
a instituição do gravame. É certo que o princípio da função social do contrato, além de produzir efeitos 
entre as partes, alcança também terceiros, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que há 
uma evidente conexão entre a alienação fiduciária em garantia e o contrato de compra e venda de 
unidade imobiliária, de modo que essa interconexão entre os contratos não pode ser ignorada pelas 
partes. Trata-se da eficácia transubjetiva da função social do contrato. Cabe esclarecer que não se 
pretende concluir que a função social do contrato seja suficiente para invalidar qualquer alienação 
fiduciária celebrada em prejuízo dos adquirentes de unidades habitacionais no regime da 
incorporação imobiliária, até porque uma conclusão nesse sentido poderia conflitar com o recurso 
especial repetitivo pendente de julgamento. A única conclusão que se pretende extrair desse princípio 
é que ele impõe deveres de conduta às partes contratantes, inclusive em relação a terceiros com 
interesse na relação negocial entre eles celebrada. No caso, ao menos um desses deveres (o de 
informação) não veio a ser cumprido, por culpa da construtora e por negligência do banco, impondo-
se a ineficácia do gravame perante o terceiro adquirente do imóvel. De outra parte, sob o prisma da 
boa-fé objetiva, observa-se que o banco faltou com o dever de cooperação, pois, mesmo depois de 
saber que as unidades habitacionais estavam quitadas, recusou-se a substituir a garantia. Não se quer 
dizer, com isso, que o banco tenha a obrigação de substituir garantias que lhe tenham sido prestadas, 
mas apenas que, no caso dos autos, era exigível a substituição, pois o próprio banco foi negligente ao 
aceitar como garantia unidades habitacionais quitadas. Conclui-se, portanto, com fundamento nos 
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que a alienação fiduciária em garantia é 
ineficaz em relação ao adquirente da unidade habitacional. 
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PROCESSO 
REsp 1.537.107-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 17/11/2016, DJe 25/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Casamento em regime parcial de bens. Partilha de bens. Mancomunhão. 
Avaliação da expressão econômica das cotas de sociedade. 

DESTAQUE 

Verificada a existência de mancomunhão, o pagamento da expressão patrimonial das cotas 
societárias à ex-cônjuge, não sócia, deve corresponder ao momento efetivo da partilha, e não àquele 
em que estabelecido acordo prévio sobre os bens que fariam parte do acervo patrimonial.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Pautou-se a discussão em dizer se o valor de cotas de sociedade médica, da qual um dos ex-cônjuges 
é sócio, e que foi constituída na constância do casamento, deve coincidir com o seu montante histórico 
da data da ruptura do relacionamento, ou ter a quantia fixada, em data posterior, por ocasião da 
efetiva apuração do valor atribuído às cotas e ao pagamento do quinhão à ex-cônjuge, não-sócia. 
Inicialmente, destacou-se que rompida a sociedade conjugal sem a imediata partilha do patrimônio 
comum verifica-se a ocorrência de mancomunhão. Nessas circunstâncias, não se fala em metades 
ideais, pois o que se constata é a existência de verdadeira unidade patrimonial, fechada, e que dá 
acesso a ambos ex-cônjuges, à totalidade dos bens. Particularmente, no que toca às quotas sociais, 
recentemente afirmou-se, em questão próxima a esta, que, a singularidade da parte do patrimônio 
constituído por cotas de sociedade cria, para o cônjuge, ou no caso, o ex-cônjuge não-sócio, limitações 
ao pleno direito de propriedade, que vão para além das restrições que existem sobre patrimônios em 
condomínio. Por certo, existem elementos motivadores desse cerceamento à plena disposição 
patrimonial, como a continuidade da sociedade empresarial; o respeito à coligação contratual 
originária (affectio societatis), o direito de terceiros, entre outros (REsp 1.626.493-PR, Terceira 
Turma, DJe 4/10/2016). Nesse contexto, a existência de significativa janela temporal entre a fixação 
das cotas como parte do patrimônio a ser partilhado e a sua efetiva materialização monetária para 
satisfação da recorrida, não sócia, mas detentora em copropriedade das quotas do ex-cônjuge sócio, 
por óbvio, só atenderá a uma partilha justa e equilibrada, na medida em que a monetarização das 
cotas a que tem direito, expresse, com a maior fidedignidade possível, o quanto refletem do 
patrimônio da sociedade na atualidade. Outra fórmula implicaria, na espécie, em enriquecimento sem 
causa do recorrente, com o que não se coaduna o direito. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.391.830-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 22/11/2016, DJe 1/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Alienação de imóvel por sócio da pessoa jurídica após a citação desta e antes 
do redirecionamento da execução. Desconsideração da personalidade 
jurídica. Fraude à execução não configurada. 

 

 



15 
 

 

DESTAQUE 

A fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação 
válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face 
da pessoa jurídica. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão consistiu em determinar se a venda de imóvel realizada por sócio de pessoa jurídica 
executada, após a citação desta, mas antes da desconsideração da personalidade jurídica da mesma 
sociedade, configura fraude à execução. De acordo com o art. 593, II, do CPC/1973, depreende-se que, 
para a configuração de fraude à execução, deve correr contra o próprio devedor demanda capaz de 
reduzi-lo à insolvência. No mais, urge destacar que é indispensável a citação válida para configuração 
de fraude à execução (REsp 956.943-PR, Corte Especial, DJe 1/12/2014). Dessa feita, tem-se que a 
fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação 
válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face 
da pessoa jurídica. Somente com a superveniência da desconstituição da personalidade da pessoa 
jurídica é que o sócio da pessoa jurídica foi erigido à condição de responsável pelo débito originário 
desta. Inclusive, este é o entendimento adotado por esta Corte nas hipóteses de execução fiscal, que 
pode ser utilizado, por analogia, na espécie (AgRg no REsp 1.186.376-SC, Segunda Turma, DJe 
20/9/2010). No mesmo sentido, tem-se: EREsp 110.365/SP, Primeira Seção, DJ 14/3/2005; e REsp 
833.306-RS, Primeira Turma, DJ 30/6/2006. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.473.392-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 11/10/2016, DJe 21/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Direitos autorais. Contrato sob encomenda. Pessoa jurídica. Titular de direitos 
do autor. Direito à indenização. Obra utilizada sem a devida autorização.  

DESTAQUE 

Nos contratos sob encomenda de obras intelectuais, a pessoa jurídica que figura como encomendada 
na relação contratual pode ser titular dos direitos autorais, conforme interpretação do art. 11, 
parágrafo único, da Lei n. 9.610/98. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O principal ponto controvertido consiste em saber se é possível, nos contratos de obras intelectuais 
sob encomenda, a pessoa jurídica ser titular de direitos autorais e, em caso positivo, se pode pleitear 
indenização pela sua utilização indevida. Para o deslinde do debate há que se fazer uma distinção 
entre dois institutos utilizados pela Lei dos Direitos Autorais, quais sejam: a autoria e a titularidade. 
Toda obra intelectual tem uma autoria, ou seja, é criada por alguém; é produto do espírito de um ser 
humano que exterioriza suas ideias, dando-lhes forma e expressando a sua capacidade natural de 
criação (...). Segundo a doutrina, de acordo com a concepção jurídica derivada da tradição do direito 
romano, a autoria e, por conseguinte, a titularidade originária dos direitos de autor são atribuídas 
exclusivamente à pessoa física que criou a obra (...). Infere-se, assim, que, em uma concepção 
originária, o criador da obra deterá em si tanto a condição de autor como a de titular dos direitos 
decorrentes dessa criação - seja moral, seja patrimonial. Mas outras pessoas também podem, pela via 
derivada, titularizar direitos oriundos da criação de obras intelectuais, como é o caso da pessoa 
jurídica. Não raras vezes, ocorre a hipótese de uma pessoa jurídica contratar outra – ante sua notável 
expertise para a elaboração de determinada obra –, por meio de um contrato de encomenda. Nesse 
caso, percebe-se a existência de duas relações jurídicas que se consubstanciam por meio do referido 
contrato: na primeira, pela perspectiva horizontal, está a relação autoral entre as pessoas jurídicas 
encomendante e encomendada; na outra, agora pela ótica vertical, está a relação trabalhista entre o 
autor e a empresa encomendada. A perspectiva horizontal do contrato de encomenda, ou a análise da 
relação autoral, tem o condão de ratificar a titularidade da pessoa jurídica quanto aos direitos do 
autor. Aqui, pessoa física e jurídica formam uma só entidade, qual seja a de encomendada e o seu 
modus operandi, para a elaboração das obras intelectuais pactuadas, em nada interfere na titularidade 
dos direitos autorais. Portanto, o "ente" (autor + empresa), cuja visibilidade ocorre por meio da 
pessoa jurídica, é detentor, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei n. 9.610/98, dos 
instrumentos protetivos para tutelar os direitos do autor ora afetados. 
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PROCESSO 
REsp 1.305.183-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 18/10/2016, DJe 21/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Aparelhos de 
adaptação para condução veicular por deficiente físico. Pertenças que não 
seguem o destino do principal (carro). Direito de retirada das adaptações. 

DESTAQUE 

Havendo adaptação de veículo, em momento posterior à celebração do pacto fiduciário, com 
aparelhos para direção por deficiente físico, o devedor fiduciante tem direito a retirá-los quando 
houver o descumprimento do pacto e a consequente busca e apreensão do bem.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O cerne da insurgência apreciada pelo STJ limitou-se a definir se devem ser considerados acessórios 
de veículo automotor os equipamentos viabilizadores de condução por deficiente físico, instalados 
em automóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. De início, convém 
destacar que o Código Civil adotou, dentre outros critérios de classificação, o de bens reciprocamente 
considerados. Estes serão vistos em relação a si mesmos, a partir de uma relação que se forma entre 
eles. Encontram-se nessa classe, os bens principais, os acessórios, as pertenças e as benfeitorias. 
Importa destacar que o novo diploma civil trouxe relevante alteração ao regime de bens 
reciprocamente considerados. Ao contrário do CC de 1916, no qual imperava a categoria do imóvel 
por destinação, no Código Civil em vigor, além de expressamente restar consignada a existência das 
partes integrantes no sistema jurídico, veio a ser regrada, nos artigos 93 e 94, a pertença. Como se 
verifica da leitura do art. 93, a parte geral do CC/2002 não apresentou um conceito de parte 
integrante, fazendo tão somente uma referência à categoria para contrapor-se à definição de 
pertença. Por essa peculiaridade legal, a parte integrante é conceito jurídico indeterminado. Diante 
desse quadro, parece necessário classificar adequadamente os instrumentos de adaptação para 
condução veicular por deficiente físico. Nesse sentido, ao afirmar que os instrumentos adaptados ao 
carro alienado fiduciariamente, eram simplesmente bens acessórios, o Tribunal de origem 
desconsiderou o fato de que, ainda que sejam acessórios, por vezes, as espécies desse gênero recebem 
disciplina diametralmente oposta. Exemplo disso são os frutos e as pertenças. Por expressa disciplina 
legal, seguirão os frutos a sorte do bem principal a que se vinculam. Noutro ponto, as pertenças, em 
regra, serão autonomamente consideradas e, apenas quando declarado, seguirão a sorte do principal. 
Ambos acessórios, porém, com destinos diferentes. Não bastasse o tratamento unitário e não 
distintivo conferido aos bens acessórios pelo Tribunal paulista, houve outro equívoco ao deixar de 
referir-se às partes integrantes de um bem, conceito que da mesma forma merecia ser considerado 
na solução da contenda. Com efeito, destinam-se as pertenças a dar alguma qualidade ou vantagem 
ao bem, fator que lhes fornece o caráter de acessoriedade. Há vinculação com a coisa principal, pois 
são criadas para lhe imprimir maior serventia, a aumentar a utilização, ou a trazer vantagens no 
desfrute. Todavia, adverte a doutrina, "mantêm essas coisas a sua individualidade e autonomia, não 
se incorporando no bem principal, ou constituindo uma unidade". Nessa linha de raciocínio, a 
pertença, por não ser parte integrante do bem principal, não é alcançada pelo negócio jurídico que o 
envolver, a não ser que haja imposição legal, ou manifestação das partes nesse sentido. No caso, há 
um bem principal (automóvel), e também as pertenças, os aparelhos de adaptação para direção por 
deficiente físico (acelerador e freio manuais), a induzir a aplicação da regra insculpida no art. 94 do 
CC, segundo a qual aquela espécie de acessórios, as pertenças, não segue o destino do bem principal 
a que se vinculam. É que o bem principal, o carro, tem "vida" absolutamente independente dos 
aparelhos de aceleração e frenagem manuais, que a ele se encontram acoplados tão somente para 



18 
 

viabilizar a direção por condutor com condições físicas especiais. Se retirados esses aparelhos, o 
veículo se mantém veículo, não perde sua função ou utilidade, ao revés, recupera sua originalidade. 
Assim, é direito do devedor fiduciante a retirada das pertenças consistentes nos aparelhos de 
adaptação para direção por deficiente físico, se anexados por ele ao bem principal e, por óbvio, se 
realizada a adaptação em momento posterior à garantia fiduciária. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.263.164-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
22/11/2016, DJe 29/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de reintegração de posse. Notificação prévia dos ocupantes. Condição da 
ação. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

A notificação prévia dos ocupantes não é documento essencial à propositura da ação possessória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cingiu-se a controvérsia devolvida ao STJ, entre outras questões, a verificar a necessidade de 
notificação dos ocupantes do imóvel como condição da ação de reintegração de posse. A presente 
demanda teve fundamento nos arts. 920 a 931 do CPC/73, que regulam as ações possessórias e a 
reintegração de posse em geral. Não se trata, portanto, de ações com efeitos práticos similares, como 
a busca e apreensão no caso de alienação fiduciária, em que há exigência prevista de notificação para 
a propositura da demanda. Delineado o campo normativo, faz-se necessário interpretar os arts. 924, 
927 e 928 da antiga lei adjetiva civil. O art. 927 elencava os elementos necessários para a propositura 
da demanda possessória. Essa norma deve ser interpretada em conjunto com o art. 924 do código 
revogado, cujo texto especificava que à posse nova, de menos de um ano e dia, aplicava-se o rito da 
reintegração - especificamente, a tutela prevista no artigo 928 do mesmo codex. Consoante o art. 924, 
ainda, passado o prazo da posse nova tem-se a chamada "posse velha" e o rito para o procedimento 
de reintegração de posse seria o ordinário, sem perder o caráter possessório. Da exegese conjugada 
dos dois artigos, tem-se que a notificação tem uma função muito clara: estabelecer a data da turbação 
ou esbulho de modo a autorizar o juiz a conceder liminarmente a reintegração. Tem-se, desse modo, 
que a notificação não é documento essencial à propositura da ação possessória, embora seja 
determinante para a concessão de reintegração em caráter liminar. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Posse. Bem público dominical. Litígio entre particulares. Interdito 
possessório. Possibilidade. 
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DESTAQUE 

É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público 
dominical.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Ambas as Turmas da Seção de Direito Privado vinham privilegiando o entendimento de que, quando 
se estivesse diante de área pública, por se tratar de mera detenção, não seria possível a arguição de 
proteção possessória, ainda que entre particulares.  No entanto, recentemente, a Terceira Turma, 
revendo seu posicionamento, reconheceu a possibilidade da tutela da posse de litigantes situada em 
bem público. Com efeito, duas são as situações que devem ter tratamentos bem distintos: i) aquela 
em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção 
em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado 
em terras públicas. O particular, perante o Poder Público, exerce mera detenção e, por consectário 
lógico, não haveria falar em proteção possessória. Já no que toca às contendas entre particulares, a 
depender do caso concreto, é possível o manejo de interditos possessórios. De fato, o Código Civil 
tratou no Capítulo III, do Livro II, dos bens públicos, sendo aqueles "bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno" (art. 98), classificando-os quanto à 
destinação ou finalidade em: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. 
Estes últimos pertencem ao acervo estatal, mas se encontram desafetados, sem destinação especial e 
sem finalidade pública, ou pertencem às pessoas de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado (art. 98, parágrafo único do CC). São disponíveis e podem sem alienados (art. 101). 
Nessa ordem de ideias, tendo sempre em mente que a posse deve ser protegida como um fim em si 
mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, é que se 
reconhece, de forma excepcional, a posse pelo particular sobre bem público dominical. O critério para 
aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma 
finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórios por um particular. 
Dessarte, com relação aos bens públicos dominicais, justamente por possuírem estatuto semelhante 
ao dos bens privados, não sendo considerados res extra commercium, tem-se que o particular poderá 
manejar interditos possessórios contra terceiros que venham a ameaçar ou violar a sua posse. A 
exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o 
reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340, CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 
102), permitindo-se concluir que, apenas um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - é que será 
limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios 
pelo particular. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.261.856-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
22/11/2016, DJe 29/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Cumprimento de sentença. Devedor representado por defensor público. Prazo 
em dobro para o adimplemento da obrigação. 

DESTAQUE 

Deve ser contado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário de sentença no caso de réu 
assistido pela Defensoria Pública. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate limitou-se a decidir se deve ser contado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário 
de sentença no caso de réu assistido pela Defensoria Pública. O ato processual de cumprimento 
voluntário da sentença depende de intimação que impõe ônus ao patrono, envolvendo condutas do 
advogado e da parte. Ademais, o cômputo em dobro dos prazos é prerrogativa conferida à Defensoria 
Pública no munus de promover o acesso à justiça por meio da assistência judiciária integral e gratuita. 
Deve-se, ainda, ter como princípio orientador da aplicação da norma a promoção do acesso à justiça. 
A legislação processual determina que sejam conferidas determinadas benesses àqueles que, por 
estarem em situação de desvantagem, não possam exercer o direito de acesso à justiça do mesmo 
modo que seus concidadãos, promovendo, assim, a isonomia e viabilizando o exercício do direito 
fundamental de acesso à justiça. Nessa linha de intelecção, nota-se que o STJ, em inúmeras 
oportunidades, foi instado a interpretar a norma que concede o prazo dobrado aos defensores 
públicos. Naqueles casos, discutia-se a extensão dessa prerrogativa a outras instituições que 
recebiam o munus de promover o direito fundamental de acesso à justiça, por meio da assistência 
judiciária integral e gratuita. O STJ firmou o entendimento de não ser a duplicidade dos prazos 
decorrência da concessão do benefício, mas do fato de “os serviços de assistência judiciária mantidos 
pelo Estado, tal qual como ocorre com a Defensoria Pública, apresentam deficiências de material, 
pessoal e um grande volume de processos e considerando que na hipótese dos autos a parte está 
sendo assistida por Núcleo de Prática Jurídica de instituição pública de ensino superior, não há razão 
para negar a prerrogativa da duplicidade de prazos” (REsp 1.106.213-SP, Terceira Turma, DJe 
7/11/2011). Deduzidas tais considerações, tome-se o exame acerca da natureza do ato processual de 
cumprimento de sentença. Este não se trata de um simples ato material praticado pela parte, pois 
envolverá a intimação pessoal do defensor público. O cometimento do ato alcançará, assim, também 
o representante processual da parte. Nesse caso, é inafastável a constatação no sentido de que se está 
diante do cometimento ou prática de ato complexo, ou seja, compartido em fases e sujeitos diversos, 
daí ser razoável outorgar à parte assistida pela Defensoria Pública a prerrogativa prevista no artigo 
5º, § 5º, da Lei n.1.060/1950. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
HC 376.169-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião 
Reis Júnior, por maioria, julgado em 1/12/2016, DJe 14/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Lavagem de dinheiro. Tráfico de drogas. Organização criminosa. Possibilidade 
de medidas cautelares diversas da prisão. 

DESTAQUE 

Na hipótese em que a atuação do sujeito na organização criminosa de tráfico de drogas se limitava à 
lavagem de dinheiro, é possível que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão 
quando constatada impossibilidade da organização continuar a atuar, ante a prisão dos integrantes 
responsáveis diretamente pelo tráfico. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O objeto da controvérsia, entre outros, foi a possibilidade de manutenção da prisão preventiva de 
agente que tem sua atuação em organização criminosa de tráfico de drogas limitada à lavagem de 
dinheiro, quando a referida organização se encontra desmantelada em face da prisão dos seus 
membros que atuam diretamente no tráfico. Não parece que exista fundamento suficiente para 
justificar a prisão de quem atuava apenas na lavagem de dinheiro, não tendo nenhuma atuação direta 
no tráfico de drogas propriamente dito. Ademais, diante do fato de os integrantes da organização 
criminosa responsáveis diretamente pelo tráfico encontrarem-se presos, o que implica a 
impossibilidade de a organização continuar a atuar, parece possível, sim, a aplicação, no caso do 
paciente, de outras cautelas que não a prisão. 
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RECURSOS REPETITIVOS – DECISÕES DE AFETAÇÃO 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 954. 

 

A Primeira Seção, na sessão de julgamento de 14/12/2016, procedeu à nova afetação do tema, nos 
termos do art. 1.036 do CPC, "ratificando a decisão de afetação anteriormente proferida pelo 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e da qual já resultou a suspensão de processos análogos, em 
todo o território nacional” acerca de: 

- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a 
solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 
prestação de serviços de telefonia fixa; 

- Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 
plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 
configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento in re ipsa ou a necessidade de comprovação nos 
autos; 

- Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a 
maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa 
advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal 
(art. 205 do Código Civil), trienal (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; 

- Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de 
dolo ou má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, do CDC) ou da sua culpa (imprudência, negligência e 
imperícia); 

- Abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados 
pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, 
mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos. REsp 1.525.174-RS, Rel. Min. 
Assusete Magalhães, DJe 19/12/2016. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 966. 

 

Recurso especial submetido à Primeira Seção como representativo da seguinte controvérsia: 
“Incidência ou não do prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 
para reconhecimento de direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.” REsp 
1.631.021-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/12/2016. 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 967. 

 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia: “Efeitos 
da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento.” REsp 1.108.058-
DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/12/2016. 
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Número 595                         Brasília, 15 de fevereiro de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ no período 
acima indicado, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
  SÚMULAS  
 

SÚMULA N. 583 
O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos 
como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se 
aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias 
federais. Primeira Seção, aprovada em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. 
 
SÚMULA N. 584 
As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários 
ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 
1º, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei 
n. 10.684/2003. Primeira Seção, aprovada em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. 
 
SÚMULA N. 585 
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à 
sua alienação. Primeira Seção, aprovada em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. 
 
SÚMULA N. 586 
A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se, 
exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Corte 
Especial, aprovada em 19/12/2016, DJe 1/2/2017. 
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  RECURSOS REPETITIVOS  
 

PROCESSO Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, 
por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada. Art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006. Crime não equiparado a hediondo. Entendimento recente do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533-MS. Revisão do tema 
analisado pela Terceira Seção sob o rito dos recursos repetitivos. Tema 600. 

DESTAQUE 

O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime 
equiparado a hediondo e, por conseguinte, deve ser cancelado o Enunciado 512 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento oposto à jurisprudência do STJ ao 
assentar que o denominado tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não 
tem natureza hedionda. Apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, caput 
e § 1°, da Lei n. 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na 
modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente 
porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência 
de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”. Além disso, destacou 
que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico 
de entorpecentes, “os Decretos Presidenciais ns. 6.706/2008 e 7.049/2009 beneficiaram os 
condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os 
mencionados textos normativos se inclinaram na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado 
não é hediondo”. Concluiu, em suma, em voto que foi seguido pela maioria do Tribunal Pleno, que a 
decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles 
sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as 
circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência, 
de punição dessas pessoas (Informativo 831). A Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII) 
equiparou o delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos, prevendo a insuscetibilidade de 
graça ou anistia e a inafiançabilidade, além de outras medidas previstas na Lei n. 8.072/1990. No 
entanto, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos 
crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a 
pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006), bem 
como - conforme recentemente assentado pelo Supremo Tribunal Federal - a de quem, de forma 
episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º). Cumpre consignar, 
nessa linha de raciocínio, que o artigo 44 da Lei de Drogas, ao estabelecer que os crimes previstos nos 
arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 da Lei "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia 
e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao 
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao § 1º 
do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo. Saliente-se, outrossim, que o 
conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito já vem decidindo 
o STJ, mutatis mutandis, no que toca ao homicídio qualificado-privilegiado. É sabido que os 
julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão 
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Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios 
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, § 4º, do 
Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias 
ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema 
analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos, a fim de nos alinharmos à 
jurisprudência do Excelso Pretório. Dessarte, é o caso de revisão do entendimento consolidado por 
esta Terceira Seção no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 
1.329.088/RS – Tema 600 (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/3/2013, 
DJe 26/4/2013), com o consequente cancelamento do Enunciado 512 da Súmula deste Superior 
Tribunal de Justiça. 
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CORTE ESPECIAL 
 

PROCESSO EREsp 1.141.788-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, por unanimidade, 
julgado em 7/12/2016, DJe 16/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Pensão por morte. Menor sob guarda. Art. 16 da Lei 8.213/90. Confronto com 
o art. 33, § 3º do ECA. Princípio da proteção integral e preferencial da criança 
e do adolescente.  

DESTAQUE 

Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o 
falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/97 na Lei n. 8.213/90. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia a ser dirimida cingiu-se a definir se, ocorrido o óbito do instituidor da pensão por 
morte após 11 de outubro de 1996, data em que foi editada a MP n. 1.523/96, convertida na Lei n. 
9.528/97, que alterou o art. 16 da Lei n. 8.213/90 e suprimiu o menor sob guarda do rol de referido 
benefício previdenciário, ainda assim, deve prevalecer referido direito com fundamento no art. 33, § 
3º, da Lei n. 8.069/90.  A Terceira Seção do STJ, quando detinha a competência para processar e julgar 
matéria previdenciária, havia pacificado a jurisprudência sobre o tema no sentido de que, como a lei 
previdenciária tem caráter especial em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, de ordem 
geral, prevaleceria sobre esta e, portanto, o menor sob guarda não mais teria direito ao benefício da 
pensão por morte após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/97 na Lei n. 8.213/90. 
Após a alteração regimental que designou a competência da matéria à Primeira Seção desta Corte, 
houve decisões em sentido oposto ao supracitado, entre as quais, o RMS 36.034/MT, de relatoria do 
Ministro Benedito Gonçalves.  Convém registrar que a Corte Especial, ao julgar o MS 20.589/DF, da 
relatoria do Ministro Raul Araújo, apesar de apreciar feito relativo a servidor público, emitiu 
posicionamento no sentido da prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante dessas 
considerações, a melhor solução a ser dada à controvérsia é no sentido de que o art. 33, § 3º, da Lei n. 
8.069/90 deve prevalecer sobre a modificação legislativa promovida na lei geral da previdência social 
porquanto, nos termos do art. 227 da Constituição, é norma fundamental o princípio da proteção 
integral e preferência da criança e do adolescente. Consectariamente, ao menor sob guarda deve ser 
assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o falecimento se deu após a 
modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/97 na Lei n. 8.213/90. 

 

  



5 
 

 

SEGUNDA SEÇÃO 
 

PROCESSO REsp 1.570.655-GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, por unanimidade, 
julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO REGISTRAL 

TEMA Procedimento de dúvida registral. Natureza administrativa. Impugnação por 
terceiro interessado. Não cabimento de recurso especial. 

DESTAQUE 

Não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento de dúvida registral, sendo 
irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder 
Judiciário, em função atípica. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do STJ analisou, preliminarmente ao julgamento do mérito, o cabimento do especial, 
na medida em que o recurso voltava-se contra decisão proferida em procedimento de dúvida 
registral, cuja natureza administrativa é expressamente assentada no art. 204 da Lei de Registros 
Públicos. Trata-se, pois, de atividade atípica desempenhada pelo Poder Judiciário no controle de 
legalidade dos atos praticados pelo delegatário da atividade estatal, em caráter correcional. Não 
caracteriza prestação jurisdicional stricto sensu, o que desautoriza a interposição de recurso especial 
para julgamento nesta Corte Superior. De fato, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de 
que, enquanto representar mera consulta sobre questão formal relativa ao pedido de registro ou 
averbação, não impugnada por terceiro ou pelo Ministério Público, revela-se inequívoca a natureza 
administrativa do procedimento de dúvida registral, inviabilizando a utilização dos recursos 
excepcionais. Entretanto, colhiam-se alguns precedentes da Corte no sentido de que, suscitada a 
dúvida pelo oficial – ou dúvida inversa, pelo próprio interessado –, a eventual impugnação feita por 
terceiro qualificaria a existência de um litígio e, portanto, uma "causa", viabilizando o acesso à 
instância especial. Contudo, tratando-se de procedimento de inequívoca natureza administrativa, 
circunscrito à análise de questões formais do pedido de registro ou averbação, no escopo de garantir 
a higidez do sistema e dos princípios do direito registral, não se está diante de "causa decidida em 
única ou última instância", segundo o permissivo constitucional (CF, art. 105, III). Cabe lembrar que 
nem mesmo haveria espaço para a produção de provas, eventualmente necessárias para o exame de 
questões mais complexas, que devem ser resolvidas pela via jurisdicional adequada. Por sua vez, a 
"sentença" proferida em solução à dúvida suscitada pelo oficial de registro de imóveis, conquanto 
homônima do ato processual previsto no art. 203, § 1º, do CPC/2015, com ele não se confunde. Trata-
se de ato decisório administrativo que não se reveste das mesmas características, não resultando de 
quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487 do CPC/2015 (arts. 267 e 269 do CPC/1973). 
Até mesmo o recurso previsto no art. 202 da LRP, a despeito do nomem juris que lhe deu o legislador 
– idêntico ao recurso judicial previsto nos arts. 1.009 do CPC/2015 e 513 do CPC/1973 –, tem 
natureza administrativa. Nesse aspecto, qualquer que seja a decisão proferida no procedimento de 
dúvida, sobre ela não pesarão os efeitos da coisa julgada judicial, sendo certo que a discussão pode 
ser reaberta no campo jurisdicional, por meio de um processo adequadamente instaurado, com ampla 
cognição e regular trâmite pelas instâncias do Poder Judiciário. Em tais circunstâncias, admitir-se a 
via recursal excepcional para o julgamento desse tipo de controvérsia poderia resultar no acesso ao 
STJ para o exame de toda e qualquer irresignação contra decisões proferidas por órgãos colegiados 
de tribunais em procedimentos puramente administrativos, como, por exemplo, aqueles nos quais se 
delibera sobre a aplicação de penalidade administrativa ou a que decide o desdobramento de pensão 
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de servidor falecido. Além disso, na medida em que a lei prevê a natureza administrativa do 
procedimento até o seu “trânsito em julgado” (LRP, arts. 204 e 203), a decisão proferida pelo STJ no 
julgamento do recurso especial também estaria revestida dessa qualidade, de sorte que poderia ser 
revista em primeiro grau de jurisdição, no julgamento de ação judicial promovida pelo prejudicado, 
o que se revela incompatível com o sistema judicial desenhado na Constituição. Não se sustenta, pois, 
a conclusão de que a existência de litígio é suficiente para qualificar a "causa" exigida pelo art. 105, 
III, da Lei Fundamental. Em verdade, o constituinte originário estabeleceu estreita relação entre o 
conceito de "causa" e a atividade jurisdicional stricto sensu (processo judicial), não admitindo, 
absolutamente, a abertura da via recursal excepcional para impugnar julgamento de conflito 
administrativo, ainda que tenha sido realizado por órgão colegiado formado por membros do Poder 
Judiciário, no exercício de atividade atípica – entendimento este também adotado pelo Supremo 
Tribunal Federal (RE 254497, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18/2/2000, p. 125).  

 

  



7 
 

 

TERCEIRA SEÇÃO 
 

PROCESSO RHC 64.086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério 
Schietti Cruz, por maioria, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Réu foragido. Produção antecipada de provas. Testemunhas policiais. Art. 366 
do CPP. Súmula 455 do STJ. Temperamento. Risco de perecimento da prova.  

DESTAQUE 

É justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de 
Processo Penal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. O atuar constante no combate à 
criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o 
ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua 
memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso 
configure violação à garantia da ampla defesa do acusado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Tratou-se de recurso ordinário em habeas corpus em que pretendeu o impetrante a declaração de 
nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas na forma do art. 366 do CPP, 
ante a ausência de fundamento concreto para a produção, incidindo ao caso a Súmula 455 do STJ. Do 
artigo anteriormente mencionado, pode-se concluir que, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro 
do acusado após a sua citação por edital, fica o Juiz autorizado a determinar a produção antecipada 
das provas consideradas urgentes, visando justamente resguardar a efetividade da prestação 
jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do prazo que o 
processo permanecerá suspenso. Se, de um lado, pondera-se que a produção antecipada de provas 
poderia representar prejuízo à ampla defesa, visto que não oportunizaria ao acusado o exercício da 
autodefesa, não se desconhece que, cuidando-se de prova testemunhal, evidencia-se certa urgência 
em sua colheita, haja vista o possível esquecimento dos fatos pelos depoentes durante o período em 
que o processo permanece, por força da norma referida, sobrestado.  Este Superior Tribunal firmou 
o entendimento segundo o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer 
detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autorizaria, por si só, a produção antecipada de 
provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido 
processo legal. É que, muito embora esse esquecimento seja passível de concretização, não poderia 
ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente deduzidos. Nesse 
sentido, a súmula n. 455 do STJ: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base 
no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 
decurso do tempo". Contudo, o enunciado na súmula anteriormente mencionada deve ser 
interpretado criteriosamente. Tem-se que, a prova testemunhal é, se comparada a outros meios de 
prova, mais urgente, de maneira que a tardança em coletá-la compromete, definitivamente, a 
prestação jurisdicional, com reflexos nos fins a que se destina a jurisdição penal. Ademais, o atuar 
constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações 
conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se 
perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos 
fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica 
repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal. De 
mais a mais, não se pode olvidar que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, 
visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, o comparecimento eventual 
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do réu – e a consequente retomada do curso processual – lhe permitirá requerer a produção das 
provas que julgar necessárias para sua defesa e, ante argumentos idôneos, poderá até mesmo lograr 
a repetição da prova produzida antecipadamente. 

 

 
 

PROCESSO 
CC 148.110-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, por maioria, julgado em 
23/11/2016, DJe 13/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Operadora de plano de saúde não caracterizada como seguradora. 
Impossibilidade de equiparação a instituição financeira. Crime contra o 
sistema financeiro nacional afastado. Possíveis crimes falimentares ou 
patrimoniais. Competência da justiça estadual. 

DESTAQUE 

Compete à justiça estadual o processamento e julgamento de ação penal que apura supostas fraudes 
praticadas por administrador na gestão de operadora de plano de saúde não caracterizada como 
seguradora. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cuidou-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Estadual em face de decisão de 
Juízo Federal que se reputou incompetente para julgar ação penal, na qual o sócio-administrador de 
operadora de plano de saúde que teve sua falência decretada foi denunciado pela prática de gestão 
fraudulenta, por ter cometido uma série de ilegalidades, destacando-se a falta de recolhimento de 
tributos e contribuições ao FGTS e a ausência de contabilidade organizada e regular. O ponto 
controverso consistiu em saber se essa pessoa jurídica poderia ou não ser considerada instituição 
financeira por equiparação, nos termos do art. 1º parágrafo único da Lei 7.492/86, e, assim, ser objeto 
do delito de gestão fraudulenta. Da leitura do dispositivo citado, percebe-se que a única possibilidade 
desse enquadramento seria na condição de captadoras e administradoras de seguros. Entretanto, as 
operadoras de planos de assistência à saúde não possuem natureza jurídica uniforme. Com base no 
artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.656/98 – regulamentado pela Resolução RDC n. 39 da ANS –, nota-se 
que o conceito de operadora de plano de assistência à saúde é bastante amplo: abrange cooperativas, 
sociedades “civis” (atualmente denominadas sociedades simples), sociedades “comerciais” 
(atualmente sociedades empresárias) e entidades de autogestão. Além destas, também as sociedades 
seguradoras podem ser consideradas como operadoras de plano de assistência à saúde “desde que 
estejam constituídas como seguradoras especializadas nesse seguro”, consoante os artigos 1º e 2º da 
Lei nº 10.185/2001 e que operem, obrigatoriamente, sob a forma de sociedade anônima, conforme 
resolução da ANS. A diferença fundamental entre as seguradoras e as demais operadoras de planos 
de assistência à saúde consiste na possibilidade que lhes é franqueada de negociarem – captarem e 
administrarem – seguro-saúde, que não se confunde com as demais formas de planos privados de 
assistência à saúde. O seguro-saúde é uma modalidade de contrato de seguro formalizado junto a 
seguradoras especializadas, destinado a proteger segurados e seus dependentes incluídos na apólice 
em situações de doenças e lesões estipuladas contratualmente. Nos termos da apólice, a seguradora 
obriga-se a reembolsar o segurado, ou pagar em nome deste e à sua ordem, despesas de natureza 
médico-hospitalar que resultem da ocorrência de eventos (sinistros) cobertos. Com base nessas 
premissas, constatou-se que a operadora de plano de saúde em análise no caso concreto não poderia 
ser considerada uma sociedade seguradora.  No direito penal, é vedada a analogia in malan partem, 
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por afronta ao princípio da legalidade (artigo 5º, XXXIX, Constituição, e artigo 1º do Código Penal), de 
modo que não é legítimo que se pretenda promover a equiparação das demais operadoras de planos 
privados de assistência à saúde às seguradoras para justificar uma imputação penal. Com isso, 
concluiu-se que a prática de fraudes à frente da operadora de plano de saúde em análise pode 
caracterizar, em tese, crimes contra o patrimônio – como estelionato e apropriação indébita – ou 
crimes falimentares, mas jamais um crime contra o sistema financeiro nacional. Assim sendo, a 
competência para o processamento e julgamento do feito recai sobre a Justiça Estadual. 
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TERCEIRA TURMA 
 

PROCESSO REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Guarda compartilhada. Não decretação. Possibilidades. 

DESTAQUE 

A guarda compartilhada somente deixará de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos 
ascendentes para o exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado, prévia ou 
incidentalmente à ação de guarda, por meio de decisão judicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Consiste a controvérsia em dizer se, à luz da atual redação do art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil, é 
possível ao julgador indeferir pedido de guarda compartilhada sem a demonstração cabal de que um 
dos ex-cônjuges não está apto a exercer o poder familiar. Inicialmente, importa declinar que a questão 
relativa à imposição da guarda compartilhada, a partir do advento da nova redação do art. 1.584, II, § 
2º, do CC, deixou de ser facultativa para ser regra impositiva. No que toca às possibilidades legais de 
não se fixar a guarda compartilhada, apenas duas condições podem impedir-lhe a aplicação 
obrigatória: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; b) a incapacidade de um dos genitores 
de exercer o poder familiar. A primeira assertiva legal labora na linha do que é ululante, pois não se 
pode obrigar, sob vara, um genitor, a cuidar de sua prole. Contudo, do mesmo vício – obviedade – não 
padece a segunda condição, extraída, contrario sensu, do quanto disposto no art. 1.584, § 2º, do CC. O 
texto de lei, feito com a melhor técnica redacional, por trazer um elemento positivo: a condição 
necessária para a guarda compartilhada, aponta, em via contrária, para a circunstância que impedirá 
a imposição dessa mesma guarda compartilhada: a inaptidão para o exercício do poder familiar. E 
aqui reside uma outra inovação neste texto legal, de quilate comparável à própria imposição da 
guarda compartilhada, que consiste na evidenciação dos únicos mecanismos admitidos em lei para 
se afastar a imposição da guarda compartilhada: a suspensão ou a perda do poder familiar. A 
suspensão por gerar uma inaptidão temporária para o exercício do poder familiar (art. 1637 do CC); 
a perda por fixar o término do Poder Familiar. Ocorre, porém, que ambas as situações exigem, pela 
relevância do direito atingido, que haja uma prévia decretação judicial do fato, circunstância que, pela 
íntima correlação com a espécie, também deverá ser reproduzida nas tentativas de oposição à guarda 
compartilhada. É dizer, um ascendente só poderá perder ou ter suspenso o seu poder/dever 
consubstanciado no poder familiar por meio de uma decisão judicial e, só a partir dessa decisão, 
perderá a condição essencial para lutar pela guarda compartilhada da prole, pois deixará de ter 
aptidão para exercer o poder familiar. Essa interpretação, que se extrai do texto legal, embora não 
crie uma exceção objetiva à regra da peremptoriedade da guarda compartilhada, tem o mérito de 
secundar o comando principal, pois se passa a exigir, para a não aplicação da guarda compartilhada, 
um prévio ou incidental procedimento judicial declarando a suspensão ou perda do poder familiar, 
com decisão judicial no sentido da suspensão ou da perda. 
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PROCESSO REsp 1.459.597-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 1/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Contrato de convivência particular. Regulação das relações patrimoniais de 
forma similar à comunhão universal de bens. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É válido, desde que escrito, o pacto de convivência formulado pelo casal no qual se opta pela adoção 
da regulação patrimonial da futura relação como símil ao regime de comunhão universal, ainda que 
não tenha sido feito por meio de escritura pública. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia em dizer se o contrato de convivência estatuído entre as partes, sem registro 
público, dispondo sobre o estabelecimento de união estável e regulando as relações patrimoniais de 
forma similar à comunhão universal, é válido, notadamente no que toca à comunhão universal dos 
bens. Inicialmente, cumpre esclarecer que aos conviventes foi outorgada liberdade para acordar 
sobre as relações patrimoniais do casal, podendo firmar contrato particular de convivência, desde 
que pautado nos requisitos de validade do negócio jurídico regulado pelo art. 104 do Código Civil: 
capacidade dos agentes, ocorrência de vício de vontade ou vício social, licitude do objeto e forma 
prescrita em lei. Quanto a esse último requisito – que para o Tribunal de origem deixou de ser 
observado, porquanto entendeu que incidiria, à espécie, o disposto no art. 1.640 do CC, quanto à 
obrigatoriedade de escritura pública –, é de se anotar que, diferentemente do que ocorreu na 
regulação do regime de bens dentro do casamento, o Código Civil, no que toca aos conviventes, fixou 
a exigência de contrato escrito para fazer a vontade destes, ou a incidência do regime de comunhão 
parcial de bens, na hipótese de se quedarem silentes quanto à regulação das relações patrimoniais. 
Em que pese a válida preocupação de se acautelar, via escritura pública, tanto a própria manifestação 
de vontade dos conviventes quanto possíveis interesses de terceiros, é certo que o julgador não pode 
criar condições onde a lei estabeleceu o singelo rito do contrato escrito. Nesse particular, é 
significativo destacar que nem a regulação do registro de uniões estáveis por oficial de registro civil 
das pessoas naturais, feita pelo CNJ, por meio do Provimento 37/14, exige que a união seja averbada 
no registro imobiliário correspondente ao dos bens dos conviventes. Assim, se atendidos os 
requisitos de validade do negócio jurídico entabulado, o contrato de convivência é válido. 
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PROCESSO REsp 1.482.565-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Locação de imóvel. Cumprimento de sentença. Fiança limitada. Extensão da 
garantia aos honorários sucumbenciais. Necessidade de interpretação 
restrita.  

DESTAQUE 

As disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma restritiva, razão pela qual, nos 
casos em que ela é limitada, a responsabilidade do outorgante não pode estender-se senão à 
concorrência dos precisos limites nela indicados. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão trazida nos autos restringiu-se em saber se os honorários advocatícios estão ou não 
incluídos no conceito de "despesas judiciais" previsto no art. 822 do Código Civil, o qual dispõe que, 
"não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as 
despesas judiciais, desde a citação do fiador". Com efeito, mais importante que definir se os 
honorários advocatícios são ou não espécie do gênero "despesas judiciais" – o que poderia alterar o 
desfecho da lide em função da opção doutrinária a ser seguida – considerou-se essencial perquirir, 
com vistas à adequada solução da causa, sobre os limites da responsabilidade decorrente de fiança 
limitada. Tem-se, da literalidade do art. 822 do CC, que a fiança pode ser ilimitada, caso em que 
alcançará a integralidade da obrigação, inclusive, com os acessórios da dívida principal (multa 
contratual, juros de mora e atualização monetária), ou, então, limitada, isto é, quando as partes 
estipulam, por meio de contrato, sobre que parcela da obrigação o fiador irá se responsabilizar, em 
caso de inadimplemento do afiançado. Como contrato benéfico que é (CC, art. 114), "a fiança dar-se-
á por escrito, e não admite interpretação extensiva" (CC, art. 819), devendo ser interpretada da 
maneira mais favorável ao fiador. Também quanto aos limites quantitativos da fiança, decorre do art. 
823 que a garantia pode ser pactuada para produzir efeitos sobre valor inferior ao da obrigação 
principal, já que lhe é acessória, além de ser possível ser contraída, inclusive, em condições menos 
onerosas. Considerando, ainda, a natureza secundária do contrato de fiança, o qual, além de ser 
constituído de forma acessória é, por essência, subsidiário, para que o fiador assuma o lugar do 
devedor principal quando a obrigação não for cumprida, inclusive no que se refere aos honorários 
advocatícios, haverá a necessidade de previsão indene de dúvida nesse sentido. A responsabilidade 
do fiador, portanto, restringe-se aos termos do que for pactuado no contrato, não havendo nenhuma 
obrigação de que a fiança tenha que corresponder, necessariamente, à integralidade da dívida.  
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PROCESSO REsp 1.321.263-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Dissolução parcial de sociedade anônima. Possibilidade. Inexistência de lucros 
e não distribuição de dividendos há vários anos. Princípio da preservação da 
empresa. 

DESTAQUE 

É possível que sociedade anônima de capital fechado, ainda que não formada por grupos familiares, 
seja dissolvida parcialmente quando, a despeito de não atingir seu fim – consubstanciado no 
auferimento de lucros e na distribuição de dividendos aos acionistas –, restar configurada a 
viabilidade da continuação dos negócios da companhia. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida em debate visa definir se é possível a dissolução parcial de sociedade 
anônima de capital fechado por não atingir seu fim (art. 206, II, b, da Lei nº 6.404/76), 
consubstanciado no auferimento de lucros e na distribuição de dividendos aos acionistas. As 
sociedades são classificadas como de pessoas e de capitais, a depender da relevância dos sócios para 
a sua formação. Daí resulta o caráter intuito personae das sociedades limitadas, em que prevalece o 
relacionamento pessoal dos sócios e a confiança entre eles, em contraposição ao caráter intuito 
pecunae das sociedades anônimas, preponderando a contribuição pecuniária dos seus integrantes. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a dissolução parcial de sociedades que 
concentram na pessoa de seus sócios um de seus elementos preponderantes, partindo-se do 
pressuposto de que as sociedades anônimas de capital fechado são, em sua maioria, formadas por 
grupos familiares, constituídas intuito personae. Nesses casos, o rompimento da affectio societatis 
representa verdadeiro impedimento a que a companhia continue a realizar o seu fim social, motivo 
que levou a Segunda Seção a adotar a orientação de que é possível a dissolução parcial da sociedade 
anônima de capital fechado (EREsp 1.079.763/SP, Segunda Seção, DJe 6/9/2012; EREsp 111.294/PR, 
Segunda Seção, DJe 10/9/2007). No entanto, os precedentes desbordam da hipótese em que a 
sociedade não é um grupo familiar, tratando-se, pois, de sociedade de capital, com nítido intuito 
pecunae, composta por investidores institucionais. A finalidade lucrativa é da essência da sociedade 
por ações, consoante se extrai do art. 2º da Lei nº 6.404/76. Ausente o lucro, fica autorizada a 
dissolução da sociedade anônima por decisão judicial quando provado que ela não consegue 
preencher o seu fim, em ação ajuizada por acionistas que representem 5% ou mais do capital social, 
nos termos do art. 206, II, b, da Lei nº 6.404/76. Anote-se a existência de julgado da Terceira Turma 
(REsp 247.002/RJ, DJe 25/03/2002) em que se entendeu que o fato da sociedade anônima ser de 
capital fechado e não ser unida por vínculos de natureza pessoal impossibilita sua dissolução parcial 
tão somente por não distribuir dividendos por razoável lapso temporal, mas que, todavia, não se 
assemelha à hipótese sob análise, uma vez que no precedente foi comprovado por prova pericial a 
impossibilidade de percepção de lucros a curto prazo. Na concepção de doutrina, a Lei nº 6.404/76 
acolheu o princípio da preservação da empresa em seus arts. 116 e 117, por adotar a prevalência da 
função social e comunitária da companhia e por caracterizar como abuso de poder do controlador a 
liquidação de companhia próspera. A dissolução parcial, além de resguardar o interesse público na 
manutenção das empresas e geração de empregos, visa proteger o interesse dos demais acionistas, 
contrários à sua dissolução. Com efeito, não seria plausível a extinção da sociedade por sócios que 
representam pouco mais de 10% das ações da companhia, como é o caso dos autos. Por fim, crave-se 
que a dissolução parcial constitui solução menos gravosa, assegurando aos acionistas que entendem 
ser possível uma reviravolta na sorte da companhia a continuação de suas atividades. 
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PROCESSO REsp 1.602.240-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Dissolução parcial e extrajudicial da sociedade limitada constituída por tempo 
indeterminado. Direito de recesso. Momento da apuração dos haveres. 

DESTAQUE 

Na hipótese em que o sócio de sociedade limitada constituída por tempo indeterminado exerce o 
direito de retirada por meio de inequívoca e incontroversa notificação aos demais sócios, a data-base 
para apuração de haveres é o termo final do prazo de sessenta dias, estabelecido pelo art. 1.029 do 
CC/02. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Ao disciplinar o direito societário, o Código Civil de 2002 incorporou ao direito nacional o 
entendimento, já sedimentado na jurisprudência, de que o vínculo associativo não poderia ser 
imposto ao sócio que desejasse se retirar de sociedade constituída por prazo indeterminado, ainda 
que ausente a imposição de alteração contratual. Nesse rumo, excluídas as sociedades de capitais que 
seguem reguladas pela Lei n. 6.404/1976, o art. 1.029 do CC/2002 assegurou, de forma expressa, a 
possibilidade de retirada voluntária de sócios dos demais tipos societários, mediante a mera 
notificação da empresa, respeitado o prazo de sessenta dias de antecedência mínima. Constitui-se, 
portanto, a retirada em direito potestativo positivado em favor de cada sócio, individualmente 
considerado e uma vez exercido e respeitado o prazo de antecedência da notificação, opera-se 
plenamente a resilição do vínculo associativo individual, sujeitando os demais sócios e a empresa, 
independentemente de anuência ou de intervenção judicial. Nas hipóteses em que é regularmente 
exercido o direito de retirada, a apuração dos haveres deve sempre observar como marco temporal 
a data da resolução do contrato societário. É o que determina o art. 1.031, caput, do CC/02. A 
existência de farta jurisprudência desta Corte Superior no sentido de considerar resolvida a 
sociedade na data da propositura da ação de dissolução não contraria a conclusão no sentido de que 
a resolução de sociedade em testilha ocorre após os sessenta dias contados da notificação 
extrajudicial. Isso porque os precedentes existentes cuidaram de decidir causas em que a própria 
resolução da sociedade era fato controverso nos autos – mesmo porque a dissolução de sociedade em 
razão da pretensão do sócio de retirar-se somente se fazia por meio da via processual antes do atual 
Código Civil. Todavia, a regra de direito extraída desses precedentes já atentava para a relevância do 
ato de comunicação do interesse de retirar-se, consubstanciado na propositura da demanda na 
sistemática legal anterior. Dessa forma, reconhece-se como data-base para a apuração de haveres o 
término do prazo legal, data em que houve o efetivo desligamento de sócio retirante em relação à 
sociedade. 
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QUARTA TURMA 
 

PROCESSO REsp 1.318.281-PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Matrimônio constituído na vigência do Código Civil de 1916. Separação de 
bens. Nubente varão contando com mais de 60 anos. União estável duradoura 
iniciada antes de tal idade. Desnecessidade da proteção ao idoso. Alcance 
teleológico do instituto protetivo.  

DESTAQUE 

A proteção matrimonial conferida ao noivo, nos termos do artigo 258, parágrafo único, inciso II, do 
Código Civil de 1.916 não se revela necessária quando o enlace for precedido de longo relacionamento 
em união estável, que se iniciou quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime 
de bens. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cingiu-se a discussão em definir a obrigatoriedade do regime de separação de bens dispensada ao 
noivo varão que, ao contrair matrimônio, não obstante contar com mais de 60 anos de idade, era parte 
de união estável consensual e duradoura há mais de 15 anos. O artigo 258, parágrafo único, II, do 
CC/16 – vigente à época dos fatos – previa como sendo obrigatório o regime de separação total de 
bens quando o casamento envolvesse noivo maior de sessenta ou noiva maior de cinquenta anos e 
tinha por objetivo a proteção do idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por 
interesse estritamente econômico. Com o advento do CC/2002, a restrição foi também estabelecida 
para nubentes de ambos os sexos maiores de sessenta anos, posteriormente alterada pela Lei n. 
12.334/2010 para alcançar apenas os maiores de setenta anos. Não obstante argumentações 
existentes a respeito da constitucionalidade do regramento em debate, tem-se por suficiente a 
interpretação teleológica da norma para a solução do caso concreto. Sendo assim, se a convivência 
entre os nubentes se fazia sólida, em união estável, duradoura e consensual, não há que se falar na 
necessidade de proteção do idoso para obstar vínculo conjugal por interesse exclusivamente 
econômico. Destaca-se, ainda, que acatar fundamentação contrária, além de ir de encontro à 
teleologia do instituto, acarretaria incoerência jurídica e lógica, visto que, durante o período de união 
estável, o regime vigente era o de comunhão parcial, de modo que, ao optar pela contração do 
matrimônio, não faria sentido impor regime mais gravoso, qual seja, o da separação, sob pena de 
estimular a permanência na relação informal e penalizar aqueles que buscassem maior 
reconhecimento e proteção por parte do Estado, impossibilitando a oficialização do matrimônio. 
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PROCESSO REsp 1.178.768-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Responsabilidade de sociedade mantenedora de cadastros restritivos de 
crédito por anotações indevidas de dados. Poder de polícia do Banco Central 
sobre a atividade relativa a cadastro de devedores.  

DESTAQUE 

O Banco Central não possui atribuição para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Serasa S.A., 
entidade que não se qualifica como instituição financeira.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão trazida no recurso especial tratou da existência de atribuição, por parte do Banco Central 
do Brasil, para o exercício de fiscalização sobre a atividade da Serasa. Inicialmente destacou-se que a 
Serasa S.A. é sociedade que mantém cadastro de consumidores cujos dados interessam a seus 
associados como elementos necessários ao estudo de risco para as operações relativas a concessão 
de crédito. Os associados, sim, podem ser instituições financeiras, mas a Serasa só organiza o 
cadastro, sem interferir direta ou indiretamente no deferimento do financiamento. Não se trata, 
portanto, de instituição financeira, cujo conceito é dado pelo art. 17 da Lei 4.595/64. Não exerce 
coleta, intermediação nem aplicação de recursos financeiros próprios ou terceiros, nem a custódia de 
valor de propriedade de terceiros, seja como atividade principal ou acessória. Nem mesmo o fato de 
que a Serasa tem atividade ligada a interesses dos bancos torna aceitável a interpretação de que 
equivale a instituição financeira. Afastada a natureza financeira do órgão mantenedor do cadastro de 
inadimplentes, descarta-se a incidência dos incisos VI e IX do art. 10 da Lei 4.595/64, que tratam da 
competência do Banco Central para exercer o controle sobre o crédito e a fiscalização das instituições 
financeiras. A interpretação de que a Serasa seria instituição financeira (inciso IX), bem como a de 
que o controle do crédito sob todas as suas formas (inciso VI) cobre a atividade dessa sociedade, é 
muito extensiva e prejudica a garantia do administrado de que os órgãos da Administração Pública 
só agem nos estritos limites da legalidade. Assim, essa fiscalização, que nada mais seria do que o 
exercício do poder de polícia, não pode ser exercida pelo Banco Central - nem pela Administração 
Pública, diga-se - sem o respectivo respaldo legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade 
(Constituição da República, art. 37, caput). 
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SEXTA TURMA 
 

PROCESSO REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 
julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Tráfico de drogas e corrupção de menores. Causa de aumento de pena do art. 
40, VI, da Lei de Drogas e crime de corrupção de menores. Princípio da 
especialidade. 

DESTAQUE 

Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 
a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a 
conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele 
delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate consistiu no enquadramento da conduta de adulto que pratica tráfico em concurso eventual 
com criança ou adolescente. Para configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do delito, pois, de 
acordo com a jurisprudência do STJ, o crime é formal e, por isso, independe da prova da efetiva 
corrupção do menor (Súmula 500/STJ). Por sua vez, para incidir a majorante do art. 40, VI, da Lei de 
Drogas, faz-se necessário que, ao praticar os delitos previstos nos arts. 33 a 37, o réu envolva ou vise 
atingir criança, adolescente ou quem tenha capacidade de entendimento e determinação diminuída. 
Não se compartilha do entendimento no sentido de que, se a criança ou adolescente já estiverem 
corrompidos, não há falar em corrupção de menores e de que responde o agente apenas pelo crime 
de tráfico majorado, pois, de acordo com o entendimento do STJ, é irrelevante a prova da efetiva 
corrupção do menor para que o acusado seja condenado pelo crime do ECA. A solução deve ser 
encontrada no princípio da especialidade. Assim, se a hipótese versar sobre concurso de agentes 
envolvendo menor de dezoito anos com a prática de qualquer dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 
da Lei de Drogas, afigura-se juridicamente correta a imputação do delito em questão, com a causa de 
aumento do art. 40, VI. Para os demais casos, aplica-se o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, conforme entendimento doutrinário. 
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PROCESSO REsp 1.519.802-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Uso de tornozeleira eletrônica. Perímetro estabelecido para monitoramento. 
Não observância. Constituição de falta grave. Não ocorrência. Aplicação de 
sanção disciplinar.  

DESTAQUE 

A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica 
configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção 
disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta grave. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cingiu-se a discussão a verificar se a conduta do apenado, de estar fora da área de inclusão de 
rastreamento da tornozeleira eletrônica configura, em tese, possível falta disciplinar de natureza 
grave – apta à instauração de sindicância administrativa. Inicialmente, cabe destacar que resta 
incontroverso na doutrina e na jurisprudência que é taxativo o rol do artigo 50 da Lei de Execuções 
Penais, que prevê as condutas que configuram falta grave. No caso em apreço, o apenado foi 
identificado fora do endereço declarado no período noturno (área de inclusão), descumprindo assim 
uma das condições impostas na decisão que lhe concedera saída temporária. Todavia, tal conduta não 
está prevista no rol supracitado – o que veda o seu reconhecimento, mesmo em tese, como falta 
disciplinar de natureza grave, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Trata-se, sim, de 
descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar diversa, podendo ser 
aplicada, a critério do juiz da execução, a regressão do regime, a revogação da saída temporária, da 
prisão domiciliar ou a advertência por escrito, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de 
Execuções Penais, incluído pela Lei n. 12.258, de 2010, bem como a revogação do próprio benefício 
de monitoração, por descumprimento do disposto no art. 146-D do referido diploma legal.  
Importante ressaltar que esta Corte vem admitindo a ocorrência de falta grave nas hipóteses em que 
o condenado rompe a tornozeleira eletrônica ou mantém a bateria sem carga suficiente para o uso 
normal. Ocorre, contudo, que em casos tais, o apenado deixa de manter o aparelho em funcionamento, 
restando impossível o seu monitoramento eletrônico, o que até poderia equivaler, em última análise, 
à própria fuga, diversamente do que ocorre no presente caso, em que há mera inobservância do 
perímetro de inclusão declarado para o período noturno, que foi detectado pelo próprio 
rastreamento do sistema de GPS, mantendo-se assim o condenado sob normal vigilância.  
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PROCESSO HC 369.774-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 
22/11/2016, DJe 7/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução penal. Marco inicial para subsequente progressão de regime. Data 
em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da LEP.  

DESTAQUE 

A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando preencheu os 
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ eram firmes em assinalar que o termo inicial 
para obtenção de nova progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no regime anterior 
e não a data da decisão judicial concessiva do benefício ou aquela em que houve o preenchimento dos 
requisitos do art. 112 da LEP. No entanto, a Quinta Turma, recentemente, modificou o entendimento 
sobre o tema e, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a considerar 
como data-base para concessão de nova progressão aquela em que o apenado preencheu os 
requisitos do art. 112 da LEP. O STJ, em casos de punição disciplinar, determina que a data-base para 
nova progressão de regime será contada a partir do dia da falta grave, e não do dia em que for 
publicada decisão que a reconhece judicialmente. Na situação de progressão de regime, a regra 
deverá ser a mesma. O sistema progressivo da execução penal não pode ser erigido em detrimento 
do apenado em casos específicos de mora judiciária. A teor de julgados do Supremo Tribunal Federal, 
a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime, é meramente declaratória, e não 
constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo e, depois, 
pronunciamento judicial reconhece seu direito ao benefício. Embora a análise célere do pedido seja 
o ideal, é cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa forma e, por vezes, pode demorar 
meses ou anos para ser implementada. Por tais motivos, o período de permanência no regime mais 
gravoso, por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo intermediário de 
cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício, sob pena de ofensa 
ao princípio da dignidade do apenado, como pessoa humana (art. 1°, III, CF) e prejuízo ao seu direito 
de locomoção. Assim, o entendimento da Sexta Turma alinha-se à jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, para estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o 
reeducando preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP. 
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PROCESSO HC 366.907-PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, 
julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução provisória da pena. Não esgotamento da jurisdição ordinária. 
Impossibilidade. 

DESTAQUE 

A execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito 
em julgado da condenação não é automática, quando a decisão ainda é passível de integração pelo 
Tribunal de Justiça.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia analisar hipótese de exceção ao entendimento trazido pelo Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do ARE 964.246-SP, sob o regime de repercussão geral, acerca da 
possibilidade de execução provisória da pena após a prolação de acórdão de segundo grau e antes do 
trânsito em julgado da condenação. De acordo com o hodierno entendimento, os arts. 637 do CPP c/c 
os arts. 995 e 1.029, § 5º, ambos do CPC, ao atribuírem efeito meramente devolutivo aos recursos 
extraordinário e especial, excepcionam a regra geral do art. 283 do CPP, permitindo o início da 
execução quando o provimento condenatório for proferido ou confirmado por Tribunal de Justiça ou 
Tribunal Regional Federal. Na hipótese, contudo, há peculiaridade a ser observada. O Juiz de primeiro 
grau concedeu à ré, na sentença penal condenatória, o direito de recorrer em liberdade, por não 
estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, e, em consulta eletrônica, é possível identificar 
que não houve prévio esgotamento da jurisdição do Tribunal, pois há registro de interposição de 
Embargos de Declaração ainda não julgado.  Como o acórdão condenatório é passível de integração e 
não há, ainda, pronunciamento definitivo do Tribunal de Justiça passível de ser impugnado por meio 
de recurso especial e de recurso extraordinário, deve ser afastada a possibilidade de execução das 
penas impostas. Não se olvida que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 
apenas interrompem o prazo para a interposição dos recursos cabíveis. No entanto, dada a 
falibilidade que é característica do ser humano, excepcionalmente, existe a possibilidade de atribuir 
efeito infringente aos aclaratórios. Assim, em casos de réus que responderam a ação penal ou 
recorreram da sentença condenatória em liberdade, soa desarrazoado determinar a prisão de forma 
automática, antes de possibilitar a integração do acórdão, quer para sanar eventuais vícios ou para 
afastá-los, sendo prudente aguardar-se a confirmação da condenação, em última análise, pelo 
Tribunal de Justiça. 
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Número 596                         Brasília, 1º de março de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
  RECURSOS REPETITIVOS  

 

PROCESSO 
REsp 1.483.930-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 23/11/2016, DJe 1/2/2017. (Tema 949) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Cobrança de taxas condominiais. Dívidas líquidas previamente estabelecidas 
em deliberações de assembleias gerais constantes das respectivas atas. Prazo 
prescricional.  

DESTAQUE 

Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral 
ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária 
ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao 
vencimento da prestação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber, na vigência do CC/2002, o prazo prescricional para a 
cobrança de dívidas condominiais ordinárias e extraordinárias. À luz do CC/2002, não cabe a 
aplicação do prazo geral e residual do art. 205, pois o art. 206, § 5º, I, ao dispor que prescreve em 5 
(cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 
particular", amolda-se ao caso. Nesse passo, o novo CPC, ao estabelecer, no art. 784, X, que são títulos 
executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de 
condomínio, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 
documentalmente comprovadas, corrobora o entendimento firmado no âmbito do STJ de que se cuida 
de obrigação líquida. É dizer, conforme iterativos julgados das duas turmas de Direito Privado do STJ, 
"[a] pretensão de cobrança de cotas condominiais, por serem líquidas desde sua definição em 
assembleia geral de condôminos, bem como lastreadas em documentos físicos, adequa-se com 
perfeição à previsão do art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, razão pela qual se aplica o prazo prescricional 
quinquenal". (AgRg no REsp 1.454.743-PR, Quarta Turma, DJe 26/11/2014). Consoante os 
precedentes que se formaram nesta Corte Superior, o art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, com clareza, exige 
"apenas" que a dívida seja líquida, constante de instrumento particular ou público, que, pois, 
demonstre-a. E não, necessariamente, que tenha sido contraída em um desses instrumentos.   O fato 
de o dever de pagar taxa condominial decorrer da lei, e não de negócio jurídico, é impertinente para 
a solução da questão, pois, como visto, o dispositivo não estabelece esse critério. A taxa condominial 
é débito previamente deliberado em assembleia geral - constante e definido, pois, na respectiva ata, 
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que, consoante propugnam a doutrina e a jurisprudência, tem de instruir a exordial da ação para a 
comprovação do débito cobrado e a garantia do contraditório ao devedor. Ademais, o prazo para a 
perda da pretensão – tema de direito material – não deve ser definido pelo instrumento processual 
utilizado pelo condomínio. Por ocasião do julgamento do REsp 1.101.412-SP (sob o rito do art. 543-C 
do CPC/1973), sufragando a mesma tese consubstanciada na Súmula 503/STJ, foi expressamente 
ressalvado que é fora de dúvida que não é o tipo de ação – de conhecimento em sua pureza ou 
monitória – utilizada pelo credor, que define o prazo prescricional para a perda da pretensão. Nesse 
sentido, menciona-se recente precedente da Quarta Turma do STJ (AgInt no REsp 1.452.757-SP, 
Quarta Turma, DJe 18/10/2016). 
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CORTE ESPECIAL 

 

PROCESSO 
EREsp 1.141.037-SC, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, 
julgado em 7/12/2016, DJe 16/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Pensão especial de ex-combatente. Termo inicial para concessão do benefício. 
Beneficiário incapaz.  

DESTAQUE 

Em se tratando de dependente incapaz, o termo inicial para o pagamento do benefício da pensão 
especial de ex-combatente é o óbito do instituidor.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Busca-se a uniformização do entendimento no STJ quanto à data de início do pagamento de pensão 
de ex-combatente, quando requerida por incapaz. A fim de indicar a divergência entre órgãos 
julgadores do STJ, aduz-se como acórdão paradigma o AgRg no REsp 1.309.471-RS (Segunda Turma, 
DJe 8/2/2013), segundo o qual “O entendimento jurisprudencial do STJ é pacífico no sentido de que 
não corre a prescrição contra incapazes [...], todavia, tal entendimento não se aplica à pensão de ex-
combatente, porquanto o art. 53, II, do ADCT e a própria Lei n. 8.059/90 já asseguram a 
imprescritibilidade do fundo de direito, condicionando o início do pagamento da pensão à data do 
requerimento administrativo, conforme precedentes desta Corte e opinativo do Ministério Público 
Federal”. Todavia, conforme orientação da Segunda e Sexta Turma do STJ, o termo inicial para o 
pagamento de pensão especial de ex-combatente quando ausente o prévio requerimento 
administrativo é a data da citação. Contudo, em se tratando de incapaz, é da data do óbito. De fato, à 
luz do art. 53, II, do ADCT e do art. 10 da Lei 8.059/90, não há falar em prescrição do fundo de direito 
da pretensão de recebimento de pensão especial de ex-combatente, esta pode ser requerida a 
qualquer tempo. Por sua vez, o Código Civil Brasileiro adotou o sistema protetivo dos interesses do 
absolutamente incapaz de que trata o art. 3º do mesmo Codex, de forma que contra ele não corre a 
prescrição. Como cediço, o prazo de prescrição começa a correr no momento que nasce a pretensão. 
No caso dos incapazes, o exercício da pretensão fica postergado para o momento do suprimento da 
incapacidade, razão pela qual é devida a pensão a partir da data do falecimento do instituidor da 
pensão. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
MS 22.394-DF, Rel. Min. Humberto Martins, por maioria, julgado em 
9/11/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL  

TEMA 
Servidor público federal. Serviço exterior. Aposentadoria compulsória. 
Aplicação de regra de transição da Lei Complementar n. 152/2015. Distinção 
entre carreiras no serviço público. Cabimento. 

DESTAQUE 

Não viola o princípio da isonomia o implemento de regra de transição de aposentadoria dos 
servidores integrantes do Serviço Exterior Brasileiro – Lei 11.440/2006 – como está previsto no 
parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar 152/2015, considerando-se as peculiaridades da 
carreira, as necessidades do Estado e a ordem constitucional vigente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se a regra de transição constante no art. 2º, parágrafo único, da Lei 
Complementar n. 152/2015 ofende o princípio da isonomia e, por conseguinte, é inconstitucional, 
uma vez que estabelece limite etário diverso daquele definido no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição 
da República, com a redação dada pela EC n. 88, de 8 de maio de 2015. A Emenda Constitucional n. 
88/2015 deu nova redação ao art. 40, § 1º, II, da Constituição da República, reservando à lei 
complementar o conteúdo referente à aposentadoria compulsória dos servidores públicos efetivos 
da União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Este diploma legal veio a lume pela Lei 
Complementar n. 152, de 3 de dezembro de 2015, com a seguinte disposição em seu art. 2º, parágrafo 
único: “aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei n. 11.440, de 29 de dezembro  
e 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de 
limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei 
Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no caput”. O legislador ordinário, ao 
regular a aposentadoria compulsória, realizou um discrímen, estabelecendo uma regra de transição 
para as carreiras dos servidores integrantes do Serviço Exterior Brasileiro na qual o limite de 75 
(setenta e cinco) anos será alcançado no prazo de dez anos, com o acréscimo de 1 (um) ano adicional 
a cada dois anos de vigência da lei complementar. A justificativa para a aplicação de uma regra de 
transição envolve a própria estrutura da carreira diplomática, que é organizada por meio de um fluxo 
no qual os seus titulares vão ocupando os mais variados postos de acordo com a proficiência em 
postos e atividades anteriores. Em retrospecto à evolução legislativa quanto à possibilidade de um 
limite diferente para a aposentadoria compulsória de uma determinada carreira, nota-se que há 
muito se confere um tratamento diferenciado à aposentadoria compulsória da carreira da diplomacia, 
tendo em vista sua particular importância no quadro do Estado Brasileiro e da excepcional forma de 
organização do Serviço Exterior. Dessa forma, há justificativa e motivação para a aplicação de uma 
regra de transição ao novo sistema, trazido por meio da Emenda Constitucional n. 88/2015, a qual 
estendeu a aposentadoria compulsória para os 75 (setenta e cinco) anos de idade. Não há falar, 
portanto, em violação da isonomia na regra de transição aplicável aos servidores do serviço exterior 
brasileiro – Lei n. 11.440/2006. 
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PROCESSO 
MS 19.088-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, por maioria, julgado em 
14/12/2016, DJe 3/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL 

TEMA 
Sociedade de segurança privada controlada parcial e indiretamente por 
empresa de capital estrangeiro. Interpretação do art. 11 da Lei 7.102/1983 
conforme a alteração promovida na Constituição pela Emenda n. 6. 

DESTAQUE 

A restrição veiculada pelo art. 11 da Lei 7.102/1983, de acordo com a Constituição Federal, não 
impede a participação de capital estrangeiro nas sociedades nacionais (art. 1.126 do CC) que prestam 
serviço de segurança privada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se se é possível que pessoa jurídica que atua no setor de segurança privada tenha sócios 
estrangeiros ou tenha entre os seus sócios outra pessoa jurídica que, por sua vez, tenha participação 
de capital estrangeiro. O art. 11 da Lei 7.102/1983, editado na ordem constitucional anterior à 
Constituição de 1988, foi recepcionado por esta, mas foi parcialmente revogado, visto que seu alcance 
se tornou muito menor, a partir da Emenda Constitucional 6. O dispositivo teria sido a princípio 
integralmente recepcionado pela Constituição de 1988, já que esta, em seu art. 171, distinguiu 
empresa brasileira de empresa brasileira de capital nacional, permitindo que determinados setores 
de atividades fossem reservados apenas às segundas. Entretanto, o referido dispositivo foi 
explicitamente revogado pelo art. 3º da Emenda Constitucional 6, de 15 de agosto de 1995, e caíram 
as discriminações contra empresas brasileiras fundadas na origem do seu capital, salvo raros casos 
objeto de tratamento constitucional específico. A partir da Emenda n. 6, a lei não mais pode 
discriminar entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro, 
ou seja, desde que uma empresa seja brasileira (constituída no Brasil e sujeita às leis brasileiras), a 
origem do seu capital é irrelevante. Tal tipo de discriminação só seria possível, hoje, nos casos 
previstos no próprio texto constitucional, como ocorre com as empresas jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, objeto de tratamento especial no art. 222 da CF/88. É certo 
que o art. 172 da Constituição estabelece que “a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os 
investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros”. 
Tal dispositivo, entretanto, não admite interpretação que permita restrições em setores não 
explicitamente previstos na Constituição, pois isso nulificaria a revogação do art. 171 pela Emenda 6, 
de 1995. Consequentemente, hoje, a interpretação conforme a constituição do art. 11 da Lei 7.102/83 
deve ser a de que ele veda apenas que empresas constituídas no exterior atuem no setor de segurança 
privada. Todavia, empresas que sejam constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no país são empresas brasileiras, na exata dicção do art. 1.126 do Código Civil, sendo 
irrelevante que tenham na sua composição societária, direta ou indiretamente, participação ou 
controle pelo capital estrangeiro.  
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SEGUNDA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
CC 148.693-BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, 
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Conflito de competência. Mandado de segurança. Convenção partidária. 
Escolha de candidatos. Anulação. Competência da Justiça Eleitoral. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar as causas em que a análise da controvérsia é capaz de 
produzir reflexos diretos no processo eleitoral. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado por Juízo Eleitoral em face de decisão de Juízo 
Estadual, que se reputou incompetente para processar e julgar mandado de segurança, em que se 
questionou a validade de convenção partidária na qual foram escolhidos os candidatos ao cargo de 
vereador para as próximas eleições. No âmbito do STJ, há julgados no sentido que "compete à Justiça 
Estadual o processo e julgamento das causas em que membros de partido político discutem a respeito 
da validade de atos internos”, tendo em vista que "a competência da justiça eleitoral só se caracteriza 
após o início do procedimento eleitoral" (CC 19.689-RS, Primeira Seção, DJ 6/10/1997). No entanto, 
quando a análise da controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral, a exemplo 
da hipótese em que se questiona a validade de convenção partidária na qual são escolhidos os 
candidatos ao pleito, com posterior registro de candidatura, há julgados mais recentes do Tribunal 
Superior Eleitoral entendendo que a competência se estabelece em favor da Justiça Eleitoral. No caso 
vertente, constatou-se que a demanda proposta na origem, sem adentrar o mérito da pretensão 
deduzida em juízo, por intermédio da qual o impetrante pretende a invalidação do processo de 
escolha dos candidatos ao cargo de vereador, é capaz, in status assertionis, de produzir reflexos direto 
no processo eleitoral, a atrair a competência da Justiça especializada. 

 

 

  



7 
 

 

TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 
14/12/2016, DJe 1/2/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Dedicação à 
atividade criminosa. Utilização de inquéritos e/ou ações penais. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção 
de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 
33, § 4º, da Lei 11.343/06.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência existente no âmbito da Terceira Seção do STJ consiste na possibilidade (ou não) de 
utilização de inquéritos e processos penais em tramitação para avaliar a possível dedicação do réu a 
atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de 
Drogas. Enquanto a Quinta Turma entende plenamente possível a utilização de inquéritos e ações 
penais em andamento para afastar a causa de diminuição, a Sexta Turma tem entendimento oposto. 
A Lei 11.343/06 inovou na ordem jurídica em diversos fatores, dentre eles, inseriu uma causa de 
diminuição de pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no § 4º do artigo 33. Os 
requisitos cumulativos previstos para diminuição de pena são: i) primariedade; ii) bons 
antecedentes; iii) não se dedicar às atividades criminosas; iv) não integrar organização criminosa. A 
inserção no ordenamento dessa causa de diminuição teve por escopo diferenciar aquele que não é 
dedicado a ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior 
potencialidade lesiva à sociedade. Assim, a regra não deve ser a aplicação da benesse de forma 
desmedida, mas sua aplicação somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os 
requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente 
mereça redução de pena. É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser 
valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias 
judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. 
Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação 
do réu condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que 
existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo 
inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em 
andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como 
os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser 
interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de 
inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu 
em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 
11.343/06 para aquele que responde a inúmeras ações penais ou seja investigado, é equipará-lo com 
quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também 
previsto na Constituição Federal de individualização da pena. Por fim, mister salientar que não se 
pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em todas as 
situações, mas sua avaliação para concluir se o réu é dedicado a atividades criminosas também não 
pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a permitir a avaliação pelo magistrado em cada caso 
concreto.  
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.368.773-MS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. 
Herman Benjamin, por maioria, julgado em 6/12/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Desapropriação. Fato impeditivo do direito de desistência. Ônus da prova. 

DESTAQUE 

É ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da 
desapropriação.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão consiste em determinar a quem incube o ônus da prova da impossibilidade de restauração 
do imóvel ao estado anterior a fim de obstar o exercício do direito de desistência da desapropriação. 
Sobre o tema, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a desistência da 
desapropriação, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha 
havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que 
impeça que seja utilizado como antes. O raciocínio é o de que, se a desapropriação se faz por utilidade 
pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o atingimento 
dessas finalidades, deve ser, em regra, possível a desistência da desapropriação, com a ressalva do 
direito do atingido à ação de perdas e danos. A partir do julgamento do REsp 38.966/SP, surgiu uma 
hipótese de impossibilidade de desistência da desapropriação. Se for demonstrado que não há 
condição de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos de pouca monta, não se 
admitirá a desistência. Nesse ponto, por ser a desistência a regra, contra ela pode ser alegado fato 
impeditivo, cujo ônus é do expropriado a prova de sua existência. Trata-se de aplicação da tradicional 
regra que vinha consagrada no art. 333, II, do CPC/1973. Ela, aliás, vem repetida no art. 373 do 
CPC/2015. Ademais, a Constituição, no seu art. 5º, XXIV, dispõe que "a lei estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social". 
Obrigar o poder público a ficar com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma 
dessas finalidades, mas apenas o interesse particular do expropriado. Da mesma forma, inverter o 
ônus da prova em detrimento do ente público viola a cláusula do devido processo legal, estabelecida 
no art. 5º, LIV, da Constituição. 

 

 
 

PROCESSO 
 REsp 1.431.150-RS, Rel. Min. Humberto Martins, por maioria, julgado em 
23/8/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Indenização ao INSS por valores pagos em razão de pensão por morte. 
Assassinato de segurada por ex-companheiro. Legitimidade da autarquia para a 
propositura de ação regressiva.  
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DESTAQUE 

É possível o ajuizamento de ação regressiva pela autarquia previdenciária com o objetivo de 
ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos de segurada, vítima de homicídio 
praticado por seu ex-companheiro. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a autarquia previdenciária faz jus a ressarcimento de benefícios 
previdenciários cuja origem é diversa daquela prevista nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/91, qual seja, 
acidente de trabalho. Com efeito, referidas normas são claras em autorizar o ajuizamento de ação 
regressiva em face da empresa empregadora causadora de dano à autarquia previdenciária em razão 
de condutas negligentes. Os referidos dispositivos, contudo, devem ser lidos à luz dos arts. 186 e 927 
do Código Civil. Como se observa do cotejo dos dispositivos retromencionados, deve ser reconhecido ao 
INSS o direito de regresso – com base nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/91 – em casos nos quais se 
demonstre a ocorrência de ato ilícito – art. 186 do Código Civil – e a consequente necessidade de 
reparação – art. 927 do Código Civil. Restringir as hipóteses de ressarcimento ao INSS somente às 
hipóteses estritas de incapacidade ou a morte por acidente do trabalho nos quais há culpa do 
empregador induziria a negativa de vigência dos dispositivos do Código Civil.  Assim, resta evidente que, 
apesar de o regramento fazer menção específica aos acidentes de trabalho, é a origem em uma conduta 
ilegal que possibilita o direito de ressarcimento da autarquia previdenciária. Isso fica mais evidente 
quando se verifica que o art. 121 da Lei de Benefícios, que prevê que o pagamento das prestações por 
acidente do trabalho pela Previdência Social, não excluirá a responsabilidade civil da empresa ou de 
outrem. Dessa forma, isso se traduz na possibilidade de cumulação de um benefício previdenciário com 
a reparação civil oriunda de um ato ilícito e, portanto, a abertura ao ressarcimento da autarquia. Em 
síntese, mostra-se acertada a tese de que é possível a ação regressiva da autarquia previdenciária contra 
o recorrente com o objetivo de ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos 
de segurada vítima de homicídio cometido por seu ex-companheiro. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.577.126-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Empresas transportadoras. Receitas 
das vendas de serviços conexos ao frete contratados em separado do próprio 
frete das mercadorias destinadas à exportação. Inaplicabilidade de isenção e 
suspensão de incidência.  

DESTAQUE 

As hipóteses de isenção e suspensão de incidência relativas às contribuições ao PIS/PASEP e COFINS 
previstas nos artigos 14, II, IX § 1°, da MP 2.158-35/01; 6°, I e III, da Lei 10.833/03; 5°, I e III, da Lei 
10.637/02 e 40, §§ 6º-A, 7º e 8º, da Lei 10.865/2004 não abrangem as receitas conexas ao frete 
contratadas em separado do próprio frete de mercadorias destinadas à exportação com a entidade 
Operadora de Transporte Multimodal de Cargas (OTM) por Empresas Comerciais Exportadoras - ECE. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se incide ou não a contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre a 
receita oriunda dos contratos de serviços conexos ao frete e dele separados feitos por 
transportadoras contratadas pelas Empresas Comerciais Exportadoras – ECE. De fato, os artigos 14, 
II, IX e § 1°, da MP 2.158-35, de 2001, 6°, I e III, da Lei 10.833, de 2003; art. 5°, I e III, da Lei 10.637, de 
2002 preveem isenção das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS para as receitas decorrentes das 
operações de: (i) exportação de mercadorias para o exterior e (ii) vendas a Empresa Comercial 
Exportadora - ECE com o fim específico de exportação. Ocorre que, a toda evidência, as receitas 
decorrentes da prestação de serviços conexos ao de frete não são receitas de exportação de 
mercadorias ao exterior, pois o que está sendo vendido pela empresa transportadora é o serviço 
conexo ao de frete e não a mercadoria em si. Além disso, o serviço conexo ao de frete está sendo 
vendido para empresa que atua no mercado interno e não para o exterior. Infere-se que a isenção não 
abrange a prestação de serviços em geral (onde se encontram as receitas conexas ao frete) existentes 
na cadeia de exportação. Isto porque os referidos incentivos fiscais se prendem às mercadorias objeto 
de exportação, isto é, foram concentrados nas empresas industriais que vendem mercadorias para a 
Empresa Comercial Exportadora – ECE, e não na venda de serviços prestados na cadeia de exportação 
no mercado interno. Desse modo, observa-se que esses dispositivos não traduzem uma isenção 
genérica para toda a prestação de serviço que ocorre internamente em uma cadeia de exportação a 
abranger a prestação de serviços conexos ao frete em si. Por seu turno, o art. 40, §§ 6°-A, 7° e 8°, da 
Lei 10.865, de 2004 prevê a suspensão do tributo exclusivamente nos casos em que a Pessoa Jurídica 
Preponderantemente Exportadora - PJPE contrata o frete com a Operadora de Transporte 
Multimodal de Cargas (OTM) para transportar a mercadoria para exportação ou para Empresa 
Comercial Exportadora com fim específico de exportação. No entanto, não há previsão expressa na lei 
para abarcar as operações conexas ao frete contratadas em separado deste. Não havendo previsão 
legal expressa e considerando que se interpreta literalmente a legislação tributária (art. 111 do CTN) 
que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, deve ser negado o direito de 
desoneração pretendido pelo contribuinte. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.348.154-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Serviço bancário de saque excedente. Cobrança de tarifa sobre o excesso. 
Afronta à legislação consumerista. Não ocorrência.  

DESTAQUE 

É legítima a cobrança, pelas instituições financeiras, de tarifas relativas a saques quando estes 
excederem o quantitativo de quatro realizações por mês. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate consiste em saber se a cobrança de tarifa bancária, a partir da realização do quinto saque no 
mês efetivado pelo correntista, em terminais de autoatendimento, violaria as normas protetivas do 
CDC. Discute-se, outrossim, se a cobrança da aludida tarifa se desviaria da natureza do contrato de 
depósito. A Lei n. 4.595/1964 atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para 
disciplinar as operações creditícias em todas as suas formas, bem como limitar, sempre que 
necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de 
operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive, os prestados pelo Banco Central da 
República do Brasil. Sem descurar da essencialidade do serviço de saque em relação a contrato de 
conta-corrente, a partir da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007 do BACEN, o Conselho 
Monetário Nacional passou a, expressamente, definir os serviços bancários que poderiam ser objeto 
de remuneração, no que se inseriu o de saques excedentes em terminal eletrônico, assim 
considerados pela norma como aqueles superiores a quatro no mesmo mês. Essa normatização 
restou reproduzida pela Resolução n. 3.919 de 2010, atualmente em vigor. Segundo a norma sob 
comento, a partir do quinto saque mensal, esse serviço deixa de ser essencial ao contrato de conta-
corrente de depósitos à vista, a permitir, por conseguinte, que as instituições financeiras atuantes 
nesse seguimento do mercado financeiro efetuem a respectiva cobrança. Nesse ponto, rechaça-se a 
tese defendida pelo Ministério Público de que a cobrança da tarifa prevista em Resolução não seria 
idônea, ao argumento de que as regras do mercado financeiro não poderiam se sobrepor ao Código 
de Defesa do Consumidor. De fato, não se trata de simplesmente conferir prevalência a uma resolução 
do Banco Central, em detrimento da lei infraconstitucional (no caso, o Código de Defesa do 
Consumidor), mas, sim, de bem observar o exato campo de atuação dos atos normativos (em sentido 
amplo) sob comento, havendo, entre eles coexistência harmônica.  Assim, conclui-se que é 
indiscutível a aplicação da lei consumerista às relações jurídicas estabelecidas entre instituições 
financeiras e seus clientes. E, de igual modo, que é inquestionável, a especialidade da Lei n. 
4.595/1964 como reguladora do Sistema Financeiro Nacional, que, como visto, atribuiu ao Conselho 
Monetário Nacional a competência, entre outras, para regular a remuneração dos serviços bancários, 
exercendo-a com a referida Resolução n. 3.919 de 2010. No que toca ao contrato de conta-corrente 
de depósito à vista, a instituição financeira contratada mantém e conserva o dinheiro do correntista 
contratante, disponibilizando-o para transações diárias, por meio de serviços bancários como o são 
os saques, os débitos, os pagamentos agendados, os depósitos, a emissão de talionários de cheques, 
etc. Tais serviços bancários, sempre que não qualificados como essenciais — inerentes à espécie de 
contrato bancário —, são remunerados por meio da cobrança de tarifas, desde que previamente 
estipuladas entre as partes contratantes e devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, por 
deliberação do Conselho Monetário Nacional. Desse modo, a remuneração pelo serviço de saque 
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excedente não se confunde com as obrigações das partes contratantes oriundas do contrato de 
depósito, que, embora, em regra, seja unilateral e gratuito, pode, sim, ser, bilateral e oneroso, diante 
de convenção das partes, atividade ou profissão do depositário (art. 628 do Código Civil). A tarifa sob 
comento incide pela efetiva utilização de um serviço bancário posto à disposição do correntista, qual 
seja, a realização de saque excedente (ao número de quatro, no mês), e não como contraprestação ao 
depósito propriamente feito. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.532.154-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 3/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL  

TEMA 
Pedido de falência instruído com título executivo extrajudicial de valor 
superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Indícios de insolvência 
patrimonial do devedor. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

Independentemente de indícios ou provas de insuficiência patrimonial, é possível a decretação da 
quebra do devedor que não paga, sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida 
materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 
(quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão trazida nos autos restringe-se a decidir se a impontualidade do devedor seria requisito 
suficiente para o processamento do pedido de falência. Inicialmente, é certo que o STJ possui julgados 
no sentido de que o mencionado pleito de quebra não pode servir como substituto de uma ação de 
cobrança, de modo que não é o inadimplemento de qualquer dívida que justifica o processamento do 
pedido. A preocupação que norteou esses julgados, firmados na perspectiva da disciplina antiga do 
Direito Falimentar, procedida pelo revogado Decreto-Lei n. 7.661/1945, em que havia espaço para a 
formulação de pedidos de falência como substitutivo da ação de cobrança, inclusive de valores 
ínfimos, foi superada com a edição da Lei n. 11.101/2005, que, em seu art. 94, I, para caracterização 
da impontualidade, passou a exigir que a dívida seja de valor superior a quarenta salários mínimos. 
Basta, assim, a impontualidade do devedor no pagamento de dívida de valor superior a quarenta 
salários mínimos, não sendo necessários indícios ou provas da sua situação de insolvência. Nessa 
linha, a Quarta Turma desta Corte Superior possui julgado específico no sentido de que não se 
considera abusivo o pedido de falência lastreado em título cujo valor supere o limite legal de 40 
(quarenta salários mínimos). Portanto, o pedido de falência com fundamento na impontualidade do 
devedor não se confunde com as hipóteses de insolvência de modo que a apresentação de indícios da 
sua insuficiência patrimonial não é pressuposto para o seu deferimento. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 17/11/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Contrato de participação em grupo de consórcio. Consorciado falecido antes 
do encerramento do grupo. Seguro prestamista. Dever de quitação das 
prestações. Liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros. Cabimento. 

DESTAQUE 

Os herdeiros de consorciada falecida têm direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão 
da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação 
ou do encerramento do grupo consorcial, nos termos da norma regulamentar vigente à época da 
contratação do consórcio (Circular Bacen 2.766/97).  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se, em ação cominatória ajuizada em desfavor da administradora de consórcios, a existência 
ou não de sua obrigação em proceder à liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros da 
consorciada que, por ter falecido antes do término do grupo, não efetuou o pagamento de todas as 
prestações devidas, as quais também não foram quitadas pela seguradora (integrante do mesmo 
grupo econômico), ante a suposta configuração de hipótese excludente de cobertura, qual seja, 
doença preexistente não informada quando da assinatura do contrato. Para tanto, mister a verificação 
quanto ao momento a partir do qual se considera inadimplida a obrigação para fins de caracterização 
da mora e incidência de seus efeitos. Diferentemente do alegado pela administradora, a situação fática 
delineada nos autos não se amolda aos casos de consorciados desistentes ou excluídos, para os quais 
a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que a restituição dos valores vertidos ao grupo 
de consórcio não deve ser imediata, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto 
contratualmente para o encerramento do plano (REsp 1.119.300/RS, DJe 27/8/2010). No sistema do 
consórcio, a liberação da carta de crédito ao consorciado ocorre após sua contemplação, mediante 
sorteio ou lance, em assembleia geral ordinária, nos termos da Circular Bacen 2.766/97, vigente à 
época da contratação. Vale ressaltar que o artigo 8º do referido normativo, autorizava, 
expressamente, a quitação total do saldo devedor pelo consorciado contemplado, cujo crédito tivesse 
sido utilizado. Ademais, o contrato de consórcio, datado do ano de 2006, devia, obrigatoriamente, 
facultar ao consorciado contemplado o recebimento do valor do crédito em espécie, mediante a 
quitação de suas obrigações junto ao grupo (alínea "c" do inciso IX do artigo 3º da Circular Bacen 
2.766/97). Assim, se, nos termos da norma regulamentar vigente à época era possível o recebimento 
imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à 
quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo 
direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras 
traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo 
consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. A mesma interpretação se 
extrai do disposto no artigo 34 da circular supracitada. Outrossim, à luz da cláusula geral da função 
social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, 
conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) 
e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que 
teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante 
estipulação da própria administradora.  



14 
 

 

PROCESSO 
REsp 1.408.152-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 1/12/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Impenhorabilidade. Pequena propriedade rural. Requisitos e ônus da prova. 

DESTAQUE 

No que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a 
área é qualificada como pequena, nos termos legais; e ao exequente demonstrar que não há 
exploração familiar da terra. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal questão está em definir a quem pertence o ônus da prova em relação aos requisitos da 
pequena propriedade rural, para fins de impenhorabilidade.  Com relação à impenhorabilidade da 
pequena propriedade rural, a proteção ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no 
capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "assim definida em lei, desde 
que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (art. 5°, 
XXVI). A Lei n. 8.009/90 e o ordenamento processual pátrio (CPC/1973, art. 649, VIII; e CPC/2015, 
art. 833, VIII), também trataram da questão. Nessa ordem de ideias, exige a norma constitucional e a 
infralegal dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja 
qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família. O 
STJ pacificou o entendimento, com relação ao ônus da prova e ao bem de família, que "cabe ao devedor 
o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários, para enquadramento do imóvel 
penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando sua configuração 
não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos". Em recente julgado da Quarta Turma, 
definiu-se que, para fins de proteção do bem de família previsto na Lei n. 8.009/90, basta o início de 
prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual 
descaracterização. De fato, para fins de hermenêutica, sempre se deve ter em mente que a 
impenhorabilidade do bem de família é irrenunciável, sendo princípio de ordem pública, com escopo 
de proteção da entidade familiar, à luz do direito fundamental à moradia. A regra é a 
impenhorabilidade, devendo suas exceções serem interpretadas restritivamente, haja vista que a 
norma é voltada para a proteção da família e não do patrimônio do devedor. Partindo dessa premissa, 
assim como ocorre na proteção do imóvel urbano, deve ser ônus do executado - agricultor - apenas a 
comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural. No 
entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, a 
melhor exegese parece ser a de conferir uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, 
nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente 
se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375). Isto 
porque o próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da Terra; Lei n. 8.629/1993, entre outros 
diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, 
havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta 
pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência. Ademais, não 
é razoável se exigir um minus do proprietário urbano (que tem proteção legal) - na qual basta o início 
de prova de que o imóvel é voltado para a residência -, em relação ao proprietário rural, 
hipossuficiente e vulnerável (com proteção constitucional), que, além da prova da pequena 
propriedade rural, teria um plus a demonstrar, ainda, que esta é trabalhada pela família. 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.640.084-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado 
em 15/12/2016, DJe 1/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Desacato. Incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Controle de convencionalidade. 

DESTAQUE 

O art. 331 do CP, que prevê a figura típica do desacato, é incompatível com o art. 13 do Pacto de São 
José da Costa Rica, do qual a República Federativa do Brasil é signatária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O art. 2º, c/c o art. 29, da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê a adoção, pelos Estados 

Partes, de "medidas legislativas ou de outra natureza", visando à solução de antinomias normativas 

que possam suprimir ou limitar o efetivo exercício de direitos e liberdades fundamentais. Na sessão 

de 4/2/2009, a Corte Especial do STJ, ao julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o REsp 

914.253/SP adotou o entendimento firmado pelo STF no RE 466.343/SP, no sentido de que os 

tratados de direitos humanos, ratificados pelo país, têm força supralegal, "o que significa dizer que 

toda lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos humanos é 

destituída de validade." Trata-se do controle de convencionalidade, cuja finalidade é compatibilizar 

as normas internas com os tratados e convenções de direitos humanos, nos termos de doutrina 

pioneira, no Brasil. Dessarte, ao contrário do que entenderam as instâncias ordinárias, a ausência de 

lei veiculadora de abolitio criminis não inibe a atuação do Poder Judiciário na verificação de possível 

inconformidade do art. 331 do CP, que prevê a figura típica do desacato, com o art. 13 do Pacto de São 

José da Costa Rica, que estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH já se manifestou a respeito do tema em casos 

que envolveram outros países, resultando, sempre, em decisões pela prevalência do art. 13 do Pacto 

de São José sobre normas internas que tipificam o crime em exame.  No relatório especial de 1995, a 

Comissão afirmou que as leis de desacato se prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e 

opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de 

proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático 

e igualitário (CIDH, Relatório sobre a compatibilidade entre as leis de desacato e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de fevereiro de 1995, 197-

212). A CIDH, em seu 108º período ordinário de sessões, realizado de 16 a 27/10/2000, aprovou a 

Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, que estatui: "11. Os funcionários públicos 

estão sujeitos a um maior controle por parte da sociedade. As leis que punem a manifestação ofensiva 

dirigida a funcionários públicos, geralmente conhecidas como 'leis de desacato', atentam contra a 

liberdade de expressão e o direito à informação." Ora, as recomendações da CIDH assumem força 

normativa interna. A adesão ao Pacto de São José significa a transposição, para a ordem jurídica 

interna, de critérios recíprocos de interpretação, sob pena de negação da universalidade dos valores 

insertos nos direitos fundamentais nele reconhecidos. Embora a jurisprudência afaste a tipicidade do 

desacato quando a palavra ou o ato ofensivo resultar de reclamação ou crítica à atuação funcional do 

agente público (RHC 9.615/RS, Quinta Turma, DJ 25/9/2000), o esforço intelectual de discernir 

censura de insulto à dignidade da função exercida em nome do Estado é por demais complexo, 
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abrindo espaço para a imposição abusiva do poder punitivo estatal. Não há dúvida de que a 

criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do 

Estado - personificado em seus agentes - sobre o indivíduo. A existência de tal normativo em nosso 

ordenamento jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que 

é inaceitável no Estado Democrático de Direito preconizado pela CF/88 e pela Convenção Americana 

de Direitos Humanos. Ademais, a punição do uso de linguagem e atitudes ofensivas contra agentes 

estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de usufruir do direito à liberdade 

de expressão, por temor de sanções penais, sendo esta uma das razões pelas quais a CIDH estabeleceu 

a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São José abolissem suas respectivas leis de 

desacato. Observe-se, por fim, que o afastamento da tipificação criminal do desacato não impede a 

responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica penal (calúnia, injúria, difamação 

etc.), pela ocorrência de abuso na expressão verbal ou gestual ofensiva, utilizada perante o 

funcionário público.  
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.628.262-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, por 
unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Recurso em sentido estrito. Rol taxativo. Interpretação Extensiva. Admissão. 
Revogação de medida cautelar diversa da prisão. Cabimento.  

DESTAQUE 

É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se no processo, em síntese, se é possível ou não interpor recurso em sentido estrito contra 
decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão. Inicialmente, saliente-se que as hipóteses de 
cabimento do recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e na 
legislação especial, são exaustivas, sendo admitida apenas a interpretação extensiva das hipóteses 
legais de cabimento. Contudo, em razão da legalidade estrita e do próprio princípio do devido 
processo legal, não é admissível que, por interpretação analógica, permita-se a utilização de 
determinado recurso quando a lei não o prevê para aquela situação concreta. Além disso, o recurso 
em sentido estrito constitui exceção à regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no 
processo penal, motivo pelo qual não se admite a ampliação da sua abrangência por meio da 
interpretação analógica. Todavia, segundo doutrina “como qualquer norma jurídica, podem as 
hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que 
determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais 
restritiva”. Com base nessas premissas, conclui-se que o ato de revogar prisão preventiva, previsto 
expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da 
prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, a interposição do 
recurso em sentido estrito. 
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RECURSOS REPETITIVOS – DECISÕES DE AFETAÇÃO 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 968. 

 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo das seguintes controvérsias:  

i. Cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em 
favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício;  
ii. taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior. 

REsp 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 2/2/2017. 
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Número 597                         Brasília, 15 de março de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
MS 14.731-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por unanimidade, 
julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Mandado de Segurança. Portaria Interministerial. Ato administrativo 
complexo. Revogação.  

DESTAQUE 

A portaria interministerial editada pelos Ministérios da Educação e do Planejamento demanda a 
manifestação das duas pastas para a sua revogação.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se, em síntese, a possibilidade de Revogação da Portaria Interministerial 221/09, editada em 
conjunto pelos Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, por nova Portaria 
confeccionada somente pela primeira Pasta. A edição conjunta da Portaria Interministerial 221/09 
por MEC e MPOG decorre do comando inserto no art. 7º do Decreto 6.253/07. Trata-se, portanto, de 
ato administrativo complexo que, para sua formação, faz-se necessária a manifestação de dois ou mais 
órgãos para dar existência ao ato. Exige-se, nesse contexto, a expressão de vontade de ambos os 
órgãos, sendo a ausência de um destes circunstância de invalidação do ato, por deficiência de 
formação ou, em outras palavras, por não se caracterizar como um ato completo/terminado. A 
revogação do ato administrativo é expressão do poder discricionário, atrelado à conveniência e à 
oportunidade da Administração, não podendo atingir os atos já exauridos ou aqueles em que o Poder 
Público está vinculado à prática. Ainda para os atos discricionários cujo exaurimento não é imediato, 
há limites dispostos de maneira implícita ou explícita na lei, tais como a competência/legitimidade 
para a revogação. Por regra de simetria, a revogação do ato, por conveniência e oportunidade, 
somente poderia advir de novo ato, agora desconstitutivo, produzido por ambas as Pastas. Ausente 
uma delas, não se considera completa a desconstituição. 
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SEGUNDA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
REsp 1.559.264-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 8/2/2017, DJe 15/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA 

Direito autoral. Internet. Disponibilização de obras musicais. Tecnologia 
streaming. Simulcasting e webcasting. Execução pública. Configuração. 
Cobrança de direitos autorais. ECAD. Possibilidade. Simulcasting. Meio 
autônomo de utilização de obras intelectuais. Cobrança de direitos autorais. 
Novo fato gerador. 

DESTAQUE 

A transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da 
tecnologia streaming (webcasting e simulcasting) demanda autorização prévia e expressa pelo titular 
dos direitos de autor e caracteriza fato gerador de cobrança pelo ECAD relativa à exploração 
econômica desses direitos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber: (i) se é devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de 
execução musical via internet de programação de rádio nas modalidades webcasting e simulcasting 
(tecnologia streaming ); (ii) se tais transmissões configuram execução pública de obras musicais apta 
a gerar pagamento ao ECAD e (iii) se a transmissão de músicas por meio da rede mundial de 
computadores mediante o emprego da tecnologia streaming constitui meio autônomo de uso de obra 
intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais. Para tanto, 
inicialmente, deve-se analisar se o uso de obras musicais e fonogramas por meio da tecnologia 
streaming é alcançado pelo conceito de execução pública, à luz da Lei nº 9.610/1998. Assim, a partir 
das definições trazidas no art. 68, §§ 2º e 3º da referida norma, conclui-se que a transmissão digital 
via streaming é uma forma de execução pública, pois, nos termos da lei, considera-se execução pública 
a utilização de obra literomusicais, em locais de frequência coletiva (internet), transmitidas por 
qualquer modalidade (ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios 
óticos ou qualquer outro processo eletromagnético – art. 5º, inciso II, da Lei nº 9.610/1998), o que, 
indubitavelmente, inclui a internet. Nessa linha de raciocínio, o fato de a obra intelectual estar à 
disposição, ao alcance do público, no ambiente coletivo da internet, por si só, torna a execução musical 
pública, sendo relevante, para o legislador, tão somente a utilização das obras por uma coletividade 
frequentadora do universo digital, que poderá quanto quiser acessar o acervo ali disponibilizado. Isso 
porque é a própria lei que define local de frequência coletiva como o ambiente em que a obra 
literomusical é transmitida, no qual ela é propagada; na hipótese, a internet é onde a criação musical 
é difundida. Logo, a configuração da execução pública não se dá em decorrência do ato praticado pelo 
indivíduo que acessa o site, mas, sim, pelo ato do provedor que o mantém, disponibilizando a todos, 
isto é, ao público em geral, o acesso ao conteúdo musical. Ressalte-se, ainda, que o streaming 
interativo (art. 29, VII, da Lei nº 9.610/1998), modalidade em que a seleção da obra é realizada pelo 
usuário, está ligado ao denominado "direito de colocar à disposição ao público", situando-se no 
âmbito do direito de comunicação ao público, e não no campo do direito de distribuição, conclusão 
que está em harmonia com as diretrizes adotadas pela maioria dos países da União Europeia. Assim, 
quanto à questão, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o reconhecimento de um amplo direito 
de comunicação ao público, no qual a simples disponibilização da obra já qualifica o seu uso como 
execução pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa (art. 29, VII, da Lei nº 
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9.610/1998) ou qualquer outra forma de transmissão imaterial. Por conseguinte, as transmissões via 
streaming, tanto na modalidade webcasting como na modalidade simulcasting, são tidas como 
execução pública de conteúdo, legitimando a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais pelo 
ECAD. No que tange à compreensão de que o simulcasting como meio autônomo de uso de criação 
intelectual enseja nova cobrança do ECAD, destaque-se que a solução está prevista na própria Lei nº 
9.610/1998, em seu art. 31, que estabelece que para cada utilização da obra literária, artística, 
científica ou de fonograma, uma nova autorização deverá ser concedida pelos titulares dos direitos. 
Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, fica evidenciado que toda nova forma de 
utilização de obras intelectuais – na hipótese, o simulcasting, transmissão simultânea via internet – 
gera novo licenciamento e, consequentemente, novo pagamento de direitos autorais. Cabe salientar 
que o critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito 
autoral está relacionado com a modalidade de utilização e não com o conteúdo em si considerado. 
Assim, no caso do simulcasting, a despeito de o conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de 
transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando exigível novo consentimento 
para utilização, caracterizando, desse modo, novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo 
ECAD. Nesses termos, conclui-se que: i) é devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de 
execução musical via internet de programação de rádio nas modalidades webcasting e simulcasting 
(tecnologia streaming), pois enquadram-se como atos de execução pública de obras musicais aptos a 
ensejar pagamento ao ECAD, e ii) a transmissão de músicas mediante o emprego da tecnologia 
streaming na modalidade simulcasting constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, 
caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD. 
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
CC 146.726-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Conflito negativo de competência. Justiça Federal X Justiça Estadual. Inquérito 
Policial. Falso Tribunal Internacional de Justiça e Conciliação.  

DESTAQUE 

Compete à Justiça Estadual a condução de inquérito policial no qual se apura suposto crime de 
estelionato, em que foi obtida vantagem ilícita em prejuízo de vítimas particulares mantidas em erro 
mediante a criação de falso Tribunal Internacional de Justiça e Conciliação para solução de 
controvérsias. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão refere-se a conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de 
decisão de Juízo de Direito que se reputou incompetente para conduzir inquérito policial instaurado 
para apurar a prática, em tese, de estelionato (art. 171 do CP). As vítimas do referido crime teriam 
pago a um tribunal de conciliação irregular – Tribunal Internacional de Justiça e Conciliação – 
determinada quantia, a título de custas processuais. Este órgão de conciliação não tinha registro junto 
ao Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA. Com efeito, a ausência 
de registro do tribunal, por si só, não tem o condão de revelar interesse da União, de suas autarquias 
ou de empresas públicas federais na persecução criminal dos investigados. Em consulta ao estatuto 
social do CONIMA verifica-se que ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Não consta, dentre os 
objetivos elencados no art. 2º de seu estatuto, a fiscalização de instituições de arbitragem, nem 
tampouco a obrigatoriedade de filiação ao Conselho para revestir de legalidade a instituição de 
mediação e arbitragem. Mas, ainda que assim não fosse, trata-se, nitidamente, de instituição privada 
que congrega, como associados, outras instituições privadas, daí por que nem a ausência de registro 
no CONIMA, nem tampouco a falsa representação de uma instituição como tribunal de arbitragem, 
têm o condão de lesar diretamente interesse da União, de suas autarquias ou de empresas públicas 
federais, afastando-se, por consequência, a competência da Justiça Federal. Ademais, o Cadastro 
Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores foi instituído a partir da entrada em vigor do novo 
CPC e é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo regulamentado pela Emenda n. 2, que 
atualizou a Resolução CNJ n. 125/2010. Da nova legislação, é possível depreender a existência de 
cadastros específicos de mediadores e conciliadores junto à Justiça Estadual ou Federal, de acordo 
com as controvérsias específicas levadas à conciliação. E, no caso, a controvérsia girava em torno de 
acidente de trânsito, o que, mais uma vez, aponta para um possível cadastro na Justiça Estadual, assim 
como para a competência da Justiça Estadual. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.516.636-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 11/10/2016, DJe 13/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. 

TEMA 
Retenção de honorários advocatícios contratuais sobre a diferença de valores 
de repasse ao FUNDEF. Percentual calculado sobre o valor integral do 
precatório. 

DESTAQUE 

O advogado deve receber os honorários contratuais calculados sobre o valor global do precatório 
decorrente da condenação da União ao pagamento a Município da complementação de repasses ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), e não sobre o montante que venha a sobrar após eventual compensação de crédito de que 
seja titular o Fisco federal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de compensação dos créditos decorrentes débitos 
tributários devidos pelo Município à União com os valores decorrentes da condenação do ente federal 
à complementação dos repasses ao FUNDEF, para só então se proceder ao cálculo da verba 
advocatícia convencional. O direito do causídico aos honorários previamente convencionados com a 
parte litigante é assegurado pelo art. 22 da Lei 8.906/94. Conforme se extrai da leitura do dispositivo, 
os honorários contratuais, no caso de pagamento via precatório, devem ser deduzidos do montante a 
ser recebido pelo credor, ou seja, deduzidos da integralidade do precatório, do seu valor original, não 
havendo qualquer justificativa para que, no caso dos autos, o Município proceda a negociação com a 
União a fim de quitar seus débitos tributários, para só então chegar a base de cálculo da verba 
honorária. Nessa linha de compreensão, citam-se: AgRg no REsp 1.221.726-MA, Segunda Turma, DJe 
2/5/2013; REsp 1.335.366-RS, Primeira Turma, DJe 12/12/2012; REsp 1.102.473-RS, Corte Especial, 
DJe 27/8/2012. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.308.698-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 6/12/2016, DJe 3/2/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Desinfluência da inadimplência do consumidor final para caracterização do 
fato gerador do ICMS-comunicação. 

DESTAQUE 

Ainda que as prestações de serviços de comunicação sejam inadimplidas pelo consumidor-final 
(contratante), não cabe a recuperação dos valores pagos pela prestadora (contratada) a título de 
ICMS-comunicação incidentes sobre o serviço prestado. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação que, na origem, pretendeu o reconhecimento do direito de recuperar o ICMS 
indevidamente pago sobre prestações de serviços de comunicação inadimplidas pelos tomadores-
usuários, assim consideradas após terem sido baixadas como perdas do Balanço Patrimonial.  Com 
efeito, a incidência do ICMS-comunicação tem como fato gerador a prestação onerosa de serviço de 
comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 
retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (art. 2º, III, da LC 
87/96). Para o direito privado, a diferenciação entre contrato oneroso e contrato gratuito ou benéfico 
está diretamente relacionada ao exame das vantagens patrimoniais para cada um dos contratantes. 
No caso dos contratos onerosos, a relação jurídica material estabelecida será marcada pela imposição 
de um ônus para todas as partes do contrato; o que, no caso em análise, é identificado pela obrigação 
da concessionária em disponibilizar o serviço de comunicação contratado, bem como pela obrigação 
do consumidor final retribuir o serviço com o preço estabelecido. Nesse aspecto, para o Direito 
Privado, o inadimplemento do consumidor final é desinfluente para o reconhecimento, ou não, da 
onerosidade do contrato. O mesmo entendimento ocorre no Direito Tributário.  
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.524.930-RS, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 2/2/2017, DJe 8/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução fiscal. Conselho profissional. Anuidades. Art. 8º da Lei n. 12.514/11. 
Prescrição. Termo inicial. Alcance do valor mínimo para execução. 

DESTAQUE 

O prazo prescricional para cobrança das anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início 
somente quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o 
patamar mínimo estabelecido pela Lei n. 12.514/11. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia travada no recurso especial abrange os efeitos da aplicação do art. 8º da Lei n. 
12.514/11 ("Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 
4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente"), para fins de 
prazo prescricional da pretensão executiva tributária. Sobre o tema, ressalte-se que o STJ consolidou 
o entendimento de que no valor correspondente a 4 anuidades no ano do ajuizamento computam-se, 
inclusive, as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas em atraso. 
Assim, o processamento da execução fiscal fica desautorizado somente quando os débitos 
exequendos correspondam a menos de 4 vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou 
jurídica inadimplente, tomando-se como parâmetro para definir esse piso o valor da anuidade 
referente ao ano de ajuizamento, bem como os encargos legais (multa, juros e correção monetária). 
Nesse sentido, em que pese as anuidades pagas aos conselhos profissionais terem natureza de tributo, 
considerando a limitação de valor mínimo criada pela lei para o ajuizamento da execução fiscal, o 
surgimento da prescrição e o início de sua contagem somente poderão ocorrer quando o crédito se 
tornar exequível (exigível), ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos 
consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela lei. Registre-se, por fim, que não se 
desconhece que prescrição tributária é tema cuja disciplina encontra-se reservada a lei 
complementar, conforme dispõe o art. 146, III, "b", da CF/88. No entanto, a hipótese dos autos diz 
respeito à situação em que sequer surgiu a prescrição, na medida em que ainda inexistente a 
pretensão, ou seja, a possibilidade de exigir do Poder Judiciário provimento jurisdicional tendente à 
satisfação do crédito. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.370.144-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO BANCÁRIO 

TEMA 
Tarifa de liquidação antecipada de operações de crédito. Legalidade limitada. 
Contratos celebrados antes de 10/12/2007. Resolução CMN nº 3.516/2007. 

DESTAQUE 

É lícita a cobrança de tarifa por liquidação antecipada de débito para as operações de crédito e 
arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 (data da publicação da Resolução CMN nº 
3.516, de 2007), desde que esteja claramente identificada no extrato de conferência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão gira em torno da possibilidade de cobrança de tarifa pela liquidação antecipada de 
operação de crédito. Para tanto, a matéria deve ser analisada à luz da Lei n. 4.595/1964, que regula o 
sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, 
sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de 
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir 
e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas 
pelo Conselho Monetário Nacional (artigos 4, IX, e 9º). Em um primeiro momento, na vigência da 
Resolução CMN n. 2.303/1996, que disciplinava a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por 
parte das instituições financeiras, não havia disposições discriminadas, expressas e claras, sobre 
quais eram as tarifas cobradas pelos bancos decorrentes da prestação de seus serviços ao consumidor 
final. A referida resolução tão somente elencava as hipóteses em que era vedada a cobrança de 
remuneração pela prestação de determinados serviços. Ou seja, não estando expressamente proibida, 
a remuneração podia ser cobrada. Desse modo, à época, era lícita a cobrança pela prestação de 
quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e 
prestados, salvo aqueles considerados básicos (art. 1º, incisos I ao VII, da Resolução CMN n. 
2.303/1996), a exemplo dos serviços de fornecimento de cartão magnético, devolução de cheque e 
manutenção de contas. Logo, por não constar no rol que impedia a cobrança de remuneração de 
serviços expressamente definidos na Resolução CMN n. 2.303/1996, é legal a cobrança pela 
operacionalização da quitação antecipada de crédito durante o período de sua vigência. Nesse 
contexto, em 8 de setembro de 2006, entrou em vigor a Resolução CMN n. 3.401/2006, que dispôs 
especificamente a respeito da cobrança de tarifas sobre a quitação antecipada de operações de 
crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira 
genérica pela Resolução CMN n. 2.303/1996. Porém, apenas com o advento da Resolução CMN n. 
3.516/2007, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em 
decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento 
mercantil financeiro. Assim, seguindo a mesma trilha jurídica utilizada no julgamento dos repetitivos 
acerca da TAC e TEC, tanto no que diz respeito à necessidade de análise da matéria sob a perspectiva 
da regulamentação do CMN quanto ao fato de que, durante a vigência da Resolução CMN n. 
2.303/1996, era possível às instituições financeiras a cobrança de tarifas desde que não indicadas em 
rol proibitivo (artigo 1º e incisos), conclui-se que somente para os contratos assinados a partir de 
10/12/2007 (data da publicação da Resolução n. 3. 516, de 2007) é proibida a cobrança de tarifa por 
liquidação antecipada de débito.  
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PROCESSO 
REsp 1.371.271-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 2/2/2017, DJe 10/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Manutenção de plano de saúde coletivo. Trabalhador demitido sem justa 
causa. Relação empregatícia firmada após concessão de aposentadoria. 
Extensão do direito ao grupo familiar inscrito no contrato. 

DESTAQUE 

Aplica-se o disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98 ao aposentado – e ao grupo familiar inscrito, na 
hipótese de seu falecimento – que é contratado por empresa e, posteriormente, demitido sem justa 
causa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Os contornos fáticos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da seguradora dão conta 
que aposentado pelo INSS foi contratado por empresa e posteriormente demitido sem justa causa. 
Durante a vigência desse contrato de trabalho, o aposentado desfrutou de seguro de saúde coletivo 
custeado, em parte, por ele próprio e, em parte, pela empregadora. Nesse período, sua esposa fez uso 
do plano na condição de dependente. Após sua demissão, o contrato continuou vigendo mediante o 
pagamento de mensalidades integrais pelo segurado, que veio a falecer tempos depois. Nesse 
contexto, discutiu-se a correta aplicação da Lei n. 9.656/98. Com efeito, a referida legislação distingue 
o direito de manutenção no plano de saúde coletivo do trabalhador demitido sem justa causa e do 
aposentado – estendendo-se também ao grupo familiar inscrito –, consagrando em dispositivos legais 
distintos as suas condições e limitações (arts. 30, § 1º, e 31, caput e § 1º, respectivamente). 
Confrontando-se os artigos supracitados, verifica-se, quanto ao primeiro, que é assegurado ao 
empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer, por um período determinado, como 
beneficiário do plano de saúde coletivo da empresa. Quanto ao segundo dispositivo legal, assegura-
se ao empregado aposentado o direito de permanecer como beneficiário por tempo indeterminado 
ou determinado, a depender do tempo de contribuição para o plano. Extrai-se do art. 31 da Lei n. 
9.656/98 que o texto legal não manifesta, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se 
posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado – 
sem fazer quaisquer ressalvas – que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do 
vínculo empregatício. Tal conclusão se evidencia porque deve-se atentar para o escopo primordial da 
referida legislação. É razoável admitir que a intenção da lei, ao permitir a manutenção do aposentado 
em plano de saúde, era de protegê-lo, já que, na maioria das situações, é pessoa idosa e encontra 
dificuldades em contratar novo plano – seja para ser aceito pelas operadoras de saúde, em razão da 
idade avançada, seja para conseguir arcar com a respectiva mensalidade, que, via de regra, impõe 
elevados valores, justamente levando em consideração a faixa etária do segurado. Por oportuno, 
convém relatar que o STJ – em julgamento de questão análoga – assim se manifestou acerca da 
interpretação do art. 31 da Lei n. 9.656/98: “(...) mesmo aqueles empregados que já tenham rompido 
o vínculo empregatício com a empresa estipulante podem, posteriormente, quando da obtenção da 
aposentadoria, requerer o benefício previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/98” (REsp 1.431.723-SP, 3º 
Turma, DJe 9/6/2014). Ora, se é possível entender que, mesmo que tenha havido o rompimento do 
vínculo empregatício em momento anterior à concessão de aposentadoria, pode-se requerer o 
benefício previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/96 quando, posteriormente, o empregador obtiver a 
aposentadoria; também pode-se entender que esse benefício deve ser estendido ao aposentado que 
é posteriormente contratado e, em razão de sua demissão, volta à inatividade. Dessarte, como se 
percebe, não exige a norma que a extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria se dê 
no exato momento em que ocorra o pedido de manutenção das condições de cobertura assistencial. 
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Ao revés, exige tão somente que, no momento de requerer o benefício, tenha preenchido as exigências 
legais, dentre as quais ter a condição de jubilado, independentemente de ser esse o motivo de 
desligamento da empresa (REsp 1.305.861-RS, 4ª Turma, DJe 17/3/2015). 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.371.271-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 2/2/2017, DJe 10/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Contrato de plano de saúde coletivo. Trabalhador demitido sem justa causa. 
Relação empregatícia firmada após concessão de aposentadoria. Manutenção 
contratual por tempo indefinido. Impossibilidade de cômputo do tempo de 
contribuição da viúva. Tempo mínimo exigido pela Lei n. 9.656/98. 

DESTAQUE 

Para fins de extensão do benefício previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/98, o cômputo do prazo mínimo 
de 10 (dez) anos não inclui o tempo de contribuição da viúva que, após o óbito do trabalhador 
aposentado, sucedeu ao contrato, assumindo os ônus financeiros correspondentes. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Verifica-se que a lei somente assegura ao aposentado a sua manutenção como beneficiário, sem 
qualquer restrição temporal, quando houver contribuído para os planos de assistência à saúde pelo 
prazo mínimo de 10 (dez) anos (art. 31, caput, da Lei n. 9.656/98). Desta forma, se o tempo total de 
contribuição ao plano, pelo aposentado, foi de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses, mostra-se impossível a 
aplicação do citado dispositivo legal, que exige tempo de contribuição mínimo de 10 (dez) anos. A 
sucessão por parte da viúva no plano antes mantido em nome de seu falecido marido não lhe assegura 
permanecer indefinidamente na condição de segurada, nas mesmas bases contratuais que vinham 
sendo observadas, mediante a assunção dos ônus financeiros correspondentes. Isso porque a lei 
expressamente exige que o aposentado tenha contribuído por prazo mínimo de 10 (dez) anos. Assim, 
a manutenção do contrato de seguro à saúde para a viúva deve dar-se nos moldes do que dispõe o art. 
31, § 1º, da Lei, que prevê que ao aposentado que contribuiu para planos coletivos de assistência à 
saúde por período inferior a 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário 
à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assumido o pagamento integral do 
mesmo. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.620.394-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 15/12/2016, DJe 6/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Cadastro de devedores inadimplentes. Dever de notificação prévia. Endereço 
incorreto do devedor. Distinção em face de Recurso Repetitivo. Possibilidade 
de responsabilização civil do órgão mantenedor do cadastro. 
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DESTAQUE 

É passível de gerar responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de cadastro de proteção 
ao crédito que, a despeito da prévia comunicação do consumidor solicitando que futuras notificações 
fossem remetidas ao endereço por ele indicado, envia a notificação de inscrição para endereço 
diverso. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão trazida nos autos se limita a verificar se o órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 
crédito pode responder por eventuais danos sofridos por consumidor no caso de enviar a notificação 
de inscrição negativa do seu nome para endereço diverso daquele mencionado em notificação 
extrajudicial dirigida ao referido órgão. De fato, este STJ efetivamente firmou o entendimento de que 
a comunicação prévia ao consumidor a ser realizada pelos órgãos mantenedores de cadastro se 
conclui com o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor.  A prova desse fato é feita 
com a demonstração de remessa ao endereço informado pelo credor, não se exigindo a juntada do 
aviso de recebimento. Tal questão foi decidida em sede de recurso especial afetado ao rito dos 
recursos repetitivos (REsp 1.083.291-RS, Segunda Seção, DJe 20/10/2009). Neste julgamento, por 
seu turno, consignou-se inexistir qualquer imposição legal para que o mantenedor do cadastro 
procedesse à investigação da veracidade das informações fornecidas por seus associados. Ante a 
ausência de obrigação legal, não há, em regra, liame causal entre eventuais danos sofridos pelo 
consumidor pelo envio de notificação a endereço diverso e a conduta do mantenedor do cadastro de 
proteção ao crédito, atribuindo-se a responsabilidade àquele que submete a informação. Tal 
entendimento, contudo, não se aplica nos casos em que se observa a notificação extrajudicial enviada 
pelo consumidor ao órgão mantenedor noticiando a existência de fraudes praticadas com seu nome 
e requerendo que as anotações fossem excluídas, bem como que eventuais notificações fossem 
destinadas ao endereço por ele informado. Ora, o fato de não se poder exigir que o órgão mantenedor 
do cadastro proceda à investigação de toda e qualquer informação que lhe é submetida não se 
confunde com a ausência de responsabilidade pela sua atuação negligente. Se o próprio consumidor 
teve a cautela de informar-lhe o endereço ao qual deveriam ser enviadas as futuras notificações, há 
de se concluir que não se está exigindo que o órgão mantenedor proceda à verificação das 
informações que lhe são prestadas, não se está criando qualquer obrigação desproporcional ou 
impossível.  
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.552.913-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 8/11/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Dissolução de sociedade conjugal. Partilha de bens. Depósito bancário fora do 
país. Possibilidade de disposição acerca do bem na separação em curso no 
país. Competência da jurisdição brasileira.  

DESTAQUE 

É possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se disponha sobre direitos 
patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a 
decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se a autoridade judiciária brasileira tem ou não competência para 
dispor de bens situados no estrangeiro na hipótese em que há a dissolução de sociedade conjugal 
decretada por autoridade judiciária brasileira seguida do requerimento de partilha de um único bem, 
a saber, U$ 208.357,00 depositados em instituição financeira nos Estados Unidos da América. Como 
se verifica do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no RE 99.230-RS, o fundamento da regra de 
exclusividade da jurisdição do país onde se situam os bens a partilhar é a eficácia prática da sentença. 
Nessa linha de compreensão, a 4ª Turma do STJ, assentou que, a despeito da pluralidade de juízos de 
inventário, decorrente da regra do art. 89, II, do CPC/73, na partilha feita no Brasil deve ser 
considerado, para efeito de compensação, o valor dos bens partilhados no exterior. Dessa forma, 
ainda que o princípio da soberania impeça qualquer ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na 
efetivação de direitos relativos a bens localizados no exterior, nada impede que, em processo de 
dissolução de casamento em curso no País, se disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes do 
regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão tenha reflexos sobre 
bens situados no exterior para efeitos da referida partilha. Caberá à parte, assim entendendo, 
promover a efetivação de seu direito material aqui reconhecido mediante os trâmites adequados 
conforme o direito internacional. No caso em exame, em que o bem cuja partilha se pretende é 
dinheiro, bem fungível e consumível, não tem relevância indagar em que local estará ele hoje 
depositado, ou mesmo se já foi consumido, pois o que se irá reconhecer em favor de um dos ex-
cônjuges, caso procedente seu pedido, é direito de crédito, a ser executado dentro das possibilidades 
do patrimônio do devedor no Brasil ou no exterior, de acordo com as regras vigentes no País onde se 
pretenda executar a sentença. 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
HC 371.870-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por unanimidade, julgado em 
13/12/2016, DJe 1/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Condenação em segunda instância. Execução provisória da pena. Ausência de 
esgotamento da instância ordinária. Ilegalidade.  

DESTAQUE 

Na hipótese em que ainda não houve a intimação da Defensoria Pública Estadual acerca de acórdão 
condenatório, mostra-se ilegal a imediata expedição de mandado de prisão.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Insta destacar, sobre o tema, que a possibilidade de execução provisória da pena foi recentemente 
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das medidas cautelares nas 
ADCs 43 e 44. Em outras palavras, está autorizada a execução provisória da pena após o julgamento 
em segunda instância, ressalvadas as hipóteses em que seja possível a superação do entendimento 
pela existência de flagrante ilegalidade, seja por meio da concessão de habeas corpus ou atribuindo-
se efeito suspensivo a eventual recurso especial ou extraordinário. Contudo, no presente writ, 
verificou-se que ainda não se encerrou a jurisdição em segunda instância, haja vista que o processo 
foi baixado à primeira instância para intimação da Defensoria Pública Estadual. Diante desse 
contexto, na hipótese, não se mostra possível, portanto, a execução provisória da pena, tal como já 
consignado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo manifestamente ilegal a determinação de imediata 
expedição de mandado de prisão pelo Tribunal de origem. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.639.723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por maioria, julgado em 
7/2/2017, DJe 16/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Crime ambiental. Conflito aparente de normas. Arts. 48 e 64 da Lei n. 
9.605/1998. Consunção. Absorvido o crime meio de destruir floresta e o pós-
fato impunível de impedir sua regeneração. Crime único de construir em local 
não edificável. 

DESTAQUE 

O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei n. 9.605/1998) absorve o crime de destruição de 
vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de 
construir em local não edificável. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Sobre o tema, diversamente do posicionamento fixado em alguns precedentes do STJ (AgRg no REsp 
1.214.052-SC, Sexta Turma, DJe 12/3/2013 e REsp 1.125.374-SC, Quinta Turma, DJe 17/8/2011), a 
Sexta Turma passa a adotar nova orientação, no sentido de que a suposta destruição da vegetação 
nativa é mera etapa inicial do único crime pretendido e realizado de construir em local não edificável 
(área de preservação permanente). Com efeito, o crime de destruir floresta nativa dá-se como meio 
da realização do único intento de construir em local não edificável, em razão do que incide a absorção 
do crime-meio de destruição de vegetação pelo crime-fim de edificação proibida. Na mesma linha, o 
delito de impedir a regeneração natural da flora dá-se como mero gozo da construção, em evidente 
pós-fato impunível. Aquele que constrói uma edificação, claramente não poderá permitir que dentro 
daquela venha a nascer uma floresta. É mero exaurimento do crime de construção indevida, pelo 
aproveitamento natural da coisa construída. Saliente-se que o conflito aparente de normas ocorre 
quando há a incidência de mais de uma norma repressiva numa única conduta delituosa, sendo que 
tais normas possuem entre si relação de hierarquia ou dependência, de forma que somente uma é 
aplicável. Na hipótese, não há ação autônoma de destruir floresta ou de impedir sua regeneração, mas 
tão somente o ato de construir em local proibido, que tem na destruição condição necessária para a 
obra e no impedimento à regeneração mero gozo da edificação. Outra diferenciação importante dá-
se entre o conflito aparente de normas, em que o crime já é em tese uno, e o concurso formal, onde o 
crime em tese é duplo, mas ocasionalmente praticado por ação e desígnio únicos. Aquele que constrói 
casa ou outra edificação em local onde havia floresta ou mangue jamais praticará crime dúplice (caso 
de concurso aparente de normas), diferentemente daquele que acerta seu inimigo com um tiro de 
fuzil e vê o projétil transpassar atingindo outra pessoa, pois neste caso houve o crime duplo que 
ocasionalmente, por ficção legal decorrente do único intento, é tratado como um crime só (com pena 
do crime mais grave, majorada). Na construção em local de floresta não há dois crimes com único 
intento (hipótese de concurso formal), mas apenas um crime praticado. Tampouco é caso de concurso 
material, pois então os crimes precisariam ser autônomos – com que não se concorda, pelo conflito 
aparente de normas – e com desígnios independentes (excluindo também o concurso formal 
perfeito). Dessa forma, descartada a possibilidade da configuração do concurso material entre os 
delitos tipificados nos artigos 48 e 64 da Lei n. 9.605/1998, correta é a desclassificação para o único 
crime do art. 64 da lei ambiental. 

 



15 
 

 

PROCESSO 
RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, julgado 
em 7/2/2017, DJe 16/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Posse e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido. Ausência 
de certificado federal. Delegado de Polícia Civil. Irrelevância. Conduta Típica.  

DESTAQUE 

É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de 
fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento, que impõem registro 
das armas no órgão competente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de recurso em habeas corpus em que se pretende ver reconhecida a atipicidade da conduta 
imputada a delegado de polícia civil consistente na suposta prática dos delitos de posse irregular e 
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 c/c o 20, todos da Lei n. 10.826/2003). A 
denúncia imputa ao policial a prática de dois crimes: posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de 
uso permitido. Tais condutas consistiriam, em síntese, no seguinte: 1) posse e manutenção, em sua 
residência e sem autorização ou em desacordo com determinação legal, de um revólver registrado 
apenas na Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro, além de 48 munições; 2) 
porte, mesmo na condição de Delegado de Polícia, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal, de um revólver igualmente registrado apenas na Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos 
(DFAE). Em observância ao princípio da legalidade, foi promulgada a Lei n. 10.826/2003, depois de 
várias iniciativas em prol do desarmamento. A mens legis do denominado Estatuto do Desarmamento 
foi proteger a incolumidade pública, por meio de tipos penais e de outros dispositivos destinados ao 
maior controle de armas de fogo pelo governo. Nesse cenário, foi instituído o Sistema Nacional de 
Armas (SINARM), órgão competente para, entre outras atividades, identificar as características e a 
propriedade de armas de fogo. O art. 3° da Lei n. 10.826/2003 dispõe ser "obrigatório o registro de 
arma de fogo no órgão competente". Para adquirir arma de fogo, o interessado deverá declarar a 
efetiva necessidade e preencher vários requisitos legais, entre eles a comprovação de idoneidade – 
mediante apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais e de não estar respondendo 
a inquérito policial ou a processo criminal – e a apresentação de documentos comprobatórios de 
ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio do 
artefato. Mesmo depois de cumpridos os requisitos legais e expedida a autorização de compra de 
arma de fogo pelo SINARM, deverá ser requerido o certificado de registro, emitido pela Polícia 
Federal. O certificado federal – e não a autorização do SINARM – conferirá ao titular da arma de fogo 
o direito de possuí-la no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no 
local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. Portanto, 
o cidadão previamente autorizado pelo SINARM, ao adquirir arma de fogo de uso permitido, somente 
poderá manter o artefato em sua residência mediante certificado expedido pela Polícia Federal, 
documento temporário e sujeito ao preenchimento de requisitos legais, que deverão ser 
comprovados periodicamente para fins de revalidação. Afasta-se, ainda, a alegação de que a condição 
de Delegado de Polícia autorizaria a posse e o porte das armas, pois essa autorização deve ser 
complementada com a necessidade do cumprimento das formalidades legais previstas na Lei n. 
10.826/2003. Por fim, não é possível a aplicação, à hipótese concreta, do princípio da adequação 
social, formulado por Hans Welzel, vetor geral de hermenêutica, segundo o qual, dada a natureza 
subsidiária e fragmentária do direito penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou 
omissão aceita ou tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal 
incriminador. Sem embargo de opiniões contrárias, mesmo na condição de Delegado de Polícia, 
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possuir armas de fogo e munições, de uso permitido, sem registro no órgão competente e que 
somente são descobertas após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão não é uma 
conduta socialmente tolerável e adequada no plano normativo penal. Por fim, sob a ótica do princípio 
da lesividade, tem-se, aqui, o perigo à incolumidade pública representado pelo agente que possui 
arma de fogo ou somente munições sem certificado. Em função dos próprios objetivos da Lei do 
Desarmamento, o postulado da insignificância deve ser aferido caso a caso, de forma excepcional, 
para verificar a presença dos vetores já assinalados pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 
 

PROCESSO 
HC 351.273-CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
2/2/2017, DJe 9/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira. Pedido de retirada 
do equipamento por desnecessidade. Indeferimento pelo juízo das execuções 
sem fundamento concreto. Constrangimento ilegal evidenciado. 

DESTAQUE 

A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem fundamentação concreta 
evidencia constrangimento ilegal ao apenado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão recursal gira em torno da legalidade do indeferimento de pedido de revogação de 
monitoramento eletrônico, por parte do juízo das execuções. Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de 
Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou 
inadequada. De qualquer sorte, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de 
tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser 
aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Todavia, a 
simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo 
com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime 
semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo 
para justificar o indeferimento do pleito. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação 
concreta para a incidência de cautelares penais durante o processo criminal, a fixação de medidas de 
controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - 
sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa – de tornozeleiras eletrônicas não pode ser 
admitida. 
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INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – AFETAÇÃO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  

 

A Segunda Seção admitiu o incidente de assunção de competência suscitado de ofício no recurso 
especial, a fim de uniformizar o entendimento acerca das seguintes controvérsias:  

(i)  cabimento de prescrição intercorrente e eventual imprescindibilidade de intimação prévia 
do credor; e  

(ii) necessidade de oportunidade para o autor dar andamento ao processo paralisado por prazo 
superior àquele previsto para a prescrição da pretensão veiculada na demanda. 

IAC no REsp 1.604.412-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/2/2017. 
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Número 598                         Brasília, 29 de março de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
CORTE ESPECIAL 

 

PROCESSO 
EREsp 1.157.628-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 
7/12/2016, DJe 15/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Servidor público. Remoção. Resistência da administração pública. Teoria do 
fato consumado. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

A “teoria do fato consumado" não pode ser aplicada para consolidar remoção de servidor público 
destinada a acompanhamento de cônjuge, em hipótese que não se adequa à legalidade estrita, ainda 
que tal situação haja perdurado por vários anos em virtude de decisão liminar não confirmada por 
ocasião do julgamento de mérito. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Busca-se a uniformização do entendimento no STJ quanto à aplicação da "teoria do fato consumado" 
para consolidar remoção ilegal de servidor público, concedida com fundamento em provimento 
judicial de natureza precária, não mais em vigor. A fim de indicar a divergência entre órgãos 
julgadores do STJ, aduz-se como acórdão paradigma o AgRg no REsp 1.453.357-RN (Segunda Turma, 
DJe 9/10/2014), segundo o qual a “teoria do fato consumado visa preservar não só interesses 
jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias 
à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária”. Em uma 
primeira linha, a teoria do fato consumado tem sido aplicada, no âmbito judicial, para as hipóteses 
em que, pela própria lei da natureza, não haveria como desfazer os acontecimentos decorrentes do 
ato viciado. Também tem sido reconhecida a incidência da teoria do fato consumado nas hipóteses 
em que a Administração permite, por vários anos, a permanência de situação contrária à legalidade 
estrita, atribuindo ares de legalidade a determinada circunstância, e, assim, fazendo crer que as 
pessoas agem de boa-fé, conforme o direito. Nessa perspectiva, a teoria do fato consumado guarda 
íntima relação com a convalidação dos atos administrativos, atualmente regulada pelo artigo 54 da 
Lei n. 9.784/99. Quanto aos comportamentos das partes ao longo do tempo, faz-se necessário, para 
que se tenha por aplicável a teoria do fato consumado, distinguir duas situações que podem ocorrer 
quando se pratica um ato equivocado. A primeira situação corresponde à hipótese em que um ato 
contrário à lei é praticado sem dolo e sem contestação, tendo vigência por anos a fio, e assim 
atribuindo à situação fática ares de legalidade, atraindo para si o valor da segurança jurídica. Há, 
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nesses casos, de ser preservada a estabilidade das relações geradas pelo ato inválido, cuja 
regularidade manteve-se inconteste por anos, fazendo convalescer o vício que originalmente 
inquinava sua validade. Protege-se, com isso, a boa-fé e o princípio da confiança legítima do 
administrado, a ela associado. Situação diversa é aquela em que determinado ato é praticado sob 
contestação das pessoas envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a existência de tal 
irregularidade nas vias adequadas, mas que, por causa da demora no transcurso do procedimento 
destinado à apuração da legalidade do ato, termina por gerar efeitos no mundo concreto. Nessa última 
hipótese, verificada ou confirmada a ilegalidade, sendo ainda possível, o ato deve ser desfeito, 
preservando-se apenas aquilo que, pela consolidação fática irreversível, não puder ser restituído ao 
status quo ante. Mesmo nesses casos, se ficar configurado prejuízo decorrente do fato irreversível, 
deve ser ressalvada à parte prejudicada o direito de exigir perdas e danos. E, embora se reconheça o 
relevante valor social da família, cuja proteção encontra-se determinada pela própria Constituição 
Federal, o STF já assentou que o artigo 226 da Lei Fundamental não é motivo suficiente, por si só, 
para garantir ao servidor o direito a lotação na cidade em que possui vínculos afetivos. Por outro lado, 
a remoção de servidor fora das hipóteses legais termina por desbalancear o quadro de lotação dos 
órgãos públicos, retirando da Administração a discricionariedade que a lei lhe outorgou na 
distribuição de sua força de trabalho, segundo as reais necessidades do serviço público. A teoria do 
fato consumado não se presta, assim, para mitigar a interpretação do art. 36, III, "a", da Lei n. 
8.112/90, assegurando ao servidor lotação para acompanhamento de cônjuge fora da estrita moldura 
normativa. Não se deve perder de vista que a teoria do fato consumado é de aplicação excepcional e 
deve ser adotada com cuidado e moderação, para que não sirva de mecanismo para premiar quem 
não tem direito pelo só fato da demora no julgamento definitivo da causa em que fora deferida uma 
decisão liminar, cuja duração deve ser provisória por natureza. Com essas considerações, tem-se por 
inaplicável a teoria do fato consumado para consolidar remoção destinada a acompanhamento de 
cônjuge, em situação que não se adéqua à legalidade estrita, mitigando a interpretação do artigo 36, 
III, "a", da Lei n. 8.112/90, ainda que tal situação haja perdurado por vários anos em virtude de 
decisão liminar não confirmada quando do julgamento de mérito. 

 

 
 

PROCESSO 
MS 21.991-DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. João 
Otávio de Noronha, por maioria, julgado em 16/11/2016, DJe 3/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Mandado de segurança. Procedimento administrativo disciplinar. Servidor 
efetivo cedido. Fases. Competência. Cisão. Possibilidade. Instauração e 
apuração pelo órgão cessionário. Julgamento e eventual aplicação de sanção 
pelo órgão cedente. 

DESTAQUE 

A instauração de processo disciplinar contra servidor efetivo cedido deve dar-se, preferencialmente, 
no órgão em que tenha sido praticada a suposta irregularidade, mas o julgamento e a eventual 
aplicação de sanção, quando findo o prazo de cessão e já tendo o servidor retornado ao órgão de 
origem, só podem ocorrer no órgão ao qual o servidor público federal efetivo estiver vinculado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cingiu-se a discussão, entre outras questões, a definir a competência para instaurar e julgar processo 
disciplinar, bem como para aplicar a respectiva sanção a servidor público federal que praticou falta 
funcional no exercício de cargo em comissão em órgão para o qual foi cedido. “Tratando-se de conduta 
praticada pelo agente público durante o período em que esteve cedido, é legítima a instauração do 
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processo administrativo disciplinar pelo órgão em que foi praticada a irregularidade. Nesse sentido, 
extrai-se do Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria Geral da União: 
'No aspecto espacial, o processo disciplinar será instaurado, preferencialmente, no âmbito do órgão 
ou instituição em que supostamente tenha sido praticado o ato antijurídico, facilitando-se a coleta de 
provas e a realização de diligências necessárias à elucidação dos fatos. No caso de infrações cometidas 
por servidores cedidos a outros órgãos, a competência é do órgão onde ocorreu a irregularidade para 
a instauração do processo disciplinar. Todavia, como o vínculo funcional do servidor se dá com o 
órgão cedente, apenas a este incumbiria o julgamento e a eventual aplicação da penalidade (Nota 
Decor/CGU/AGU n. 16/2008-NMS).' Cessada, contudo, toda relação do servidor com o órgão 
cessionário, é natural que qualquer aplicação de penalidade se dê pelo órgão cedente. Nesse caso, 
caberia ao órgão cessionário tão somente rescindir o contrato de cessão e devolver o servidor, além 
de instaurar o procedimento administrativo disciplinar, que, como salientado, será julgado pelo órgão 
cedente. Por fim, cabe esclarecer que o julgamento e aplicação da sanção são um único ato, que se 
materializa com a edição de despacho, portaria ou decreto, proferidos pela autoridade competente, 
devidamente publicado para os efeitos legais, conforme se dessume do disposto nos artigos 141, 166 
e 167 do RJU.” 
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SEGUNDA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
REsp 1.250.362-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 
8/2/2017, DJe 20/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Família. Divórcio. Partilha. Indenização pelo uso exclusivo de imóvel de 
propriedade comum dos ex-cônjuges ainda não partilhado formalmente. 
Possibilidade a depender das circunstâncias do caso concreto.  

DESTAQUE 

Na separação e no divórcio, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-
cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao 
pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada 
um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se é cabível indenização pelo uso exclusivo de imóvel que já foi objeto 
de divisão na ação de divórcio (50% para cada um dos ex-cônjuges), mas ainda não partilhado 
formalmente. Ao analisar a jurisprudência do STJ sobre o tema, verifica-se que a questão continua 
controvertida nesta Corte. A mais antiga linha de raciocínio admite a referida indenização antes da 
formalização da partilha porque, segundo defende, "uma vez homologada a separação judicial do 
casal, a mancomunhão antes existente entre os ex-cônjuges, transforma-se em condomínio regido 
pelas regras comuns da copropriedade" (REsp 178.130-RS, Quarta Turma, DJe 17/6/2002). Todavia, 
os julgamentos mais recentes condicionam o dever de indenizar à ultimação da partilha dos bens, 
pois é esta, e não a separação, que encerra a "mancomunhão" sobre os bens e, sendo assim, "o 
patrimônio comum subsiste sob a administração do cônjuge que tiver a posse dos bens" (AgRg no 
REsp 1.278.071-MG, Quarta Turma, DJe de 21/6/2013). Porém, nesta oportunidade, não obstante as 
ponderáveis razões que arrimam uma e outra orientação, defende-se que a solução para casos como 
este deve ser atingida a despeito da categorização civilista da natureza jurídica dos bens comuns do 
casal que, apesar de separado, ainda não formalizou a partilha do patrimônio. Deveras, o que importa 
no caso não é o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo 
("mancomunhão" ou condomínio), mas sim a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal 
ou exclusiva de um dos ex-cônjuges. Ou seja, o fato gerador da indenização não é a propriedade, mas 
sim a posse exclusiva do bem no caso concreto. Logo, o fato de certo bem comum aos ex-cônjuges 
ainda pertencer indistintamente ao casal, por não ter sido formalizada a partilha, não representa 
empecilho automático ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo por um deles, sob pena de 
gerar enriquecimento ilícito. Nessa toada, propõem-se as seguintes afirmações: a) a pendência da 
efetivação da partilha de bem comum não representa automático empecilho ao pagamento de 
indenização pelo seu uso exclusivo, desde que a parte que toca a cada um dos ex-cônjuges tenha sido 
definida por qualquer meio inequívoco, sempre suscetível de revisão judicial e fiscalização pelo 
Ministério Público; e b) o indigitado direito à indenização também não é automático, sujeitando-se às 
peculiaridades do caso concreto sopesadas pelas instâncias de origem. 
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PROCESSO 
REsp 1.250.362-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 

8/2/2017, DJe 20/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Indenização devida pelo uso exclusivo de imóvel de propriedade comum de 

ex-cônjuges. Termo inicial. Influência no valor de alimentos. 

DESTAQUE 

Requerida a indenização pelo uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges, o termo inicial 

para o ressarcimento ao outro é a data da intimação da pretensão e o valor correspondente pode 

influir no valor da prestação de alimentos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Com efeito, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que 

utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, pois é certo que usufrui, ainda que 

parcialmente, de propriedade que é subjetivamente alheia. Contudo, alerte-se desde já que a 

indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do ex-cônjuge alimentante pode influir no valor da 

prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente 

consideradas. A consequência necessária do entendimento que ora se adota é a de que o valor da 

indenização pelo uso exclusivo do bem deve ser levado em conta no momento da fixação ou da revisão 

dos alimentos que, como de sabença, sempre depende de possibilidades e necessidades, 

circunstâncias do caso concreto. Fixados esses entendimentos, resta determinar o termo inicial para 

o ressarcimento que, no caso, deve ser a data da intimação do ex-cônjuge para responder ao feito no 

qual se deu o pedido de indenização, momento em que teve conhecimento inequívoco da pretensão. 
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EREsp 900.311-RN, Rel. Min. Felix Fischer, por unanimidade, julgado em 

22/2/2017, DJe 1/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Servidores públicos. URV. Conversão do valor de vencimentos. Limitação 

temporal. Repercussão geral reconhecida pelo STF. 

DESTAQUE 

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, oriundo das perdas 

salariais resultantes da conversão de cruzeiro real em URV, na remuneração do servidor, deve 

ocorrer no momento em que a carreira passa por uma restruturação remuneratória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Busca-se a uniformização do entendimento no STJ quanto ao limite temporal do direito à 

incorporação das perdas salariais resultantes da conversão do cruzeiro real em URV, no percentual 

de 11,98%, na remuneração dos servidores. Nos termos do disposto no art. 1.030, II, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), a divergência – anteriormente sobrestada – retorna a 

julgamento, em face do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 

561.836-RN, segundo o qual, o percentual de 11,98% "deve ser incorporado à remuneração dos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios 

supervenientes. No entanto, [...] O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público [...]". Na espécie em análise, a decisão objeto do recurso interposto 

pelo Estado do Rio Grande do Norte diverge da nova orientação adotada pela Corte Suprema – dotada 

de repercussão geral – na medida em que afastou a limitação temporal do pagamento do reajuste, 

razão pela qual deve ser exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. No caso, 

deve-se adequar o julgado desta Corte Superior à orientação firmada pelo STF em julgamento, quanto 

à limitação temporal, "porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração 

por servidor público". 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 15/12/2016, DJe 17/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Interrupção no fornecimento de energia elétrica por razões técnicas. 
Exigência legal de aviso prévio. Comunicação realizada por estações de rádio. 
Possibilidade. 

DESTAQUE 

A divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica por meio de emissoras de 
rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso prévio, prevista no art. 6º, § 3º, da Lei n. 
8.987/1995. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão consiste em decidir se cumpre o requisito legal de prévio aviso aos consumidores, 
disposto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995, divulgar a suspensão do fornecimento de energia 
elétrica, motivada por razões técnicas, tão somente por meio de estações de rádio. Inicialmente, 
observa-se que STJ considera legítima a interrupção do fornecimento de energia por razões de ordem 
técnica, de segurança das instalações, ou ainda em virtude do inadimplemento do usuário, quando 
houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço, 
nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995. Contudo, a supracitada norma legal não explicita a 
forma como deve ocorrer o aviso de interrupção. Entende-se, assim, que a divulgação em três 
emissoras de rádio com cobertura no Município do usuário desse serviço, dias antes da suspenção, 
satisfaz a exigência prevista na lei. Conforme a sentença: “O rádio é um dos meios populares e o de 
maior alcance público, e por estas razões há que se reconhecer a ocorrência de aviso prévio válido e 
apto a produzir efeitos. ” Por essas razões, considerando que a concessionária atendeu o requisito 
legal de avisar previamente os consumidores do desligamento temporário da energia elétrica, por 
motivo de ordem técnica, não há ensejo para reparação por dano extrapatrimonial. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.329.812-AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, por maioria, julgado em 6/12/2016, DJe 
20/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Soldado da borracha. Pensão mensal vitalícia. Justificação judicial admitida. 
Lei n. 7.986/89. Alteração legislativa. Lei n. 9.711/98. Exigência de início de 
prova material. Condição de seringueiro reconhecida.  

DESTAQUE 

Para recebimento do benefício previsto no art. 54 do ADCT/88, a justificação administrativa ou 
judicial é, por si só, meio de prova hábil para comprovar o exercício da atividade de seringueiro 
quando requerida na vigência da Lei n. 7.986/1989, antes da alteração legislativa trazida pela Lei n. 
9.711/1998, que passou a exigir início de prova material. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão em definir se, para a obtenção de pensão mensal vitalícia, seria suficiente a 
comprovação da condição de "soldado da borracha" mediante justificação judicial calcada apenas em 
prova testemunhal, como permitia a letra original do art. 3º da Lei n. 7.986/89, mas que vem a instruir 
ação proposta quando já em vigor a Lei n. 9.711/98, que passou a exigir, para essa hipótese, a 
apresentação de início de prova material. Para comprovação de condição de soldado da borracha, a 
Lei n. 7.986/1989, em sua redação original, autorizava, para o deferimento do pedido, a consideração 
de todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a justificação administrativa ou judicial, 
sem exigência de início de prova material. Posteriormente, o art. 3º desse diploma legal, com 
alteração introduzida pela Lei n. 9.711/1998, passou a exigir, para a comprovação da efetiva 
prestação de serviços, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, a apresentação de 
início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Tem-se, assim, que 
o termo limite para ajuizamento da justificativa judicial válida como prova material da condição de 
seringueiro – soldado da borracha – é a data da edição da Lei n. 9.711/98, ou seja, 22/11/1998. Não 
é demais frisar que o soldado da borracha recebeu tratamento especial da própria norma 
constitucional transitória, valorizando o esforço de trabalho dessas pessoas no período da Segunda 
Guerra Mundial e reconhecendo que muitos foram trabalhar nos seringais sem que tenham sido 
regularmente contratados, submetendo-se às mais adversas condições de trabalho, muitas vezes em 
condições análogas à de escravo, além de se sujeitar a doenças tropicais como a malária, que vitimou 
muitos nordestinos na Amazônia. Tal situação ainda hoje é vista, especialmente nas Regiões Norte e 
Nordeste do país, que ainda mantêm milhares de pessoas submetidas a rígidos regimes de trabalho 
sem a formalidade necessária a lhes garantir seus direitos previdenciários e sem respeito às normas 
trabalhistas, imagina-se, então, em 1939, como era a situação desses brasileiros que se lançaram ao 
trabalho de extração do látex da seringueira. Impor a esses trabalhadores árduos obstáculos 
burocráticos à concessão de seu benefício, contraria não só os princípios constitucionais que 
norteiam os benefícios previdenciários, como também contraria a lógica e a realidade dos fatos e os 
postulados humanitários. 

 

PROCESSO 
REsp 1.268.737-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

TEMA 
Execução de sentença. Verbas salariais pagas em atraso. Contribuição 
previdenciária. Incidência sobre valores pagos a título de correção monetária. 

DESTAQUE 

Incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de correção monetária em 
execução de sentença na qual se reconheceu o direito a reajuste de servidores públicos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No recurso especial, alega-se, com base nos arts. 4º e 6º da Lei 10.887/2004, a impossibilidade de 
inclusão na base de cálculo do tributo de valores que não são incorporáveis aos proventos do servidor 
– como, no caso, da correção monetária. Todavia, o entendimento do STJ é no sentido de que o 
pagamento de verbas salariais, recebidas em atraso, não altera a natureza jurídica dos referidos 
valores, uma vez que se trata de retribuição por trabalho efetivamente realizado. Logo, incide 
contribuição previdenciária sobre a quantia recebida a título de correção monetária oriunda do 
pagamento, em atraso, de verbas salariais. Em sentido análogo, citam-se: REsp 188.744-CE, Segunda 
Turma, DJ 12/9/2005 e REsp 460.535-CE, Segunda Turma, DJ 11/10/2004.  
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.601.555-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoa 
jurídica (Seguro de RC D&O). Investigações da CVM. Prática de insider trading. 
Ato doloso. Favorecimento pessoal da gestão. Descaracterização. Ausência de 
cobertura.  

DESTAQUE 

O seguro de RC D&O (Directors and Officers Insurance) não abrange operações de diretores, 
administradores ou conselheiros qualificadas como insider trading. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia devolvida ao STJ, entre outras questões, a verificar se é devida a indenização 
prevista em contrato de seguro de RC D&O no caso de ocorrência de insider trading. O referido seguro 
tem por objetivo garantir o risco de eventuais prejuízos causados por atos de gestão de diretores, 
administradores e conselheiros que, na atividade profissional, agiram com culpa. Como cediço, cabe 
aos administradores atuarem no interesse da empresa que representam, com zelo e lealdade, 
respeitando, entre outros, os deveres de sigilo e de informação, principalmente para com o mercado.  
Esse tipo de seguro constitui instrumento de preservação do patrimônio individual dos que atuam 
em cargos de direção (segurados), o que acaba por incentivar gestões corporativas inovadoras e mais 
flexíveis, as quais ficariam comprometidas ou engessadas com a possibilidade sempre reinante de 
responsabilização civil ou de abertura de processo administrativo sancionador na CVM. Além disso, 
a natureza dúplice desse seguro também favorece a própria empresa tomadora do seguro e seus 
acionistas, pois o patrimônio social poderá ser ressarcido de eventuais prejuízos sofridos em razão 
de condutas faltosas de seus administradores. Ocorre que, para não haver forte redução do grau de 
diligência ou a assunção de riscos excessivos pelo gestor, o que comprometeria tanto a atividade de 
compliance da empresa quanto as boas práticas de governança corporativa, a apólice do seguro de RC 
D&O não pode cobrir atos dolosos, principalmente se cometidos para favorecer a própria pessoa do 
administrador. De fato, a garantia securitária do risco não pode induzir a irresponsabilidade. Em 
outra via, considera-se insider trading qualquer operação realizada por um insider (diretor, 
administrador, conselheiro e pessoas equiparadas) com valores mobiliários de emissão da 
companhia, em proveito próprio ou de terceiro, com base em informação relevante ainda não 
revelada ao público. Por sua vez, informação relevante, segundo doutrina, é aquela que pode "influir 
de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia, afetando a decisão 
dos investidores de vender, comprar ou reter esses valores". O dirigente deve observar os deveres de 
cuidado e de lealdade, buscando sempre o melhor interesse da sociedade anônima, nos limites de 
seus poderes. Ele, deve "guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada 
para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na 
cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para 
outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários" (dever de sigilo - art. 155, § 1º, 
da Lei n. 6.404/1976). Impende asseverar também que o insider trading é tão prejudicial à dinâmica 
e à credibilidade do mercado de capitais, que tal figura passou a ser tipo penal com o advento da Lei 
n. 10.303/2001, que acrescentou o art. 27-D na Lei n. 6.385/1976. Assim, essa prática configura ato 
doloso do segurado, vedado pela lei civil, e não advém de ato de gestão, ou seja, da prerrogativa do 
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cargo de administrador, mas de ato pessoal, na condição de acionista, a gerar proveitos financeiros 
próprios, em detrimento dos interesses da companhia. Conclui-se, assim, que o seguro de RC D&O 
somente possui cobertura para (i) atos culposos de diretores, administradores e conselheiros (ii) 
praticados no exercício de suas funções (atos de gestão). Em outras palavras, atos fraudulentos e 
desonestos de favorecimento pessoal e práticas dolosas lesivas à companhia e ao mercado de capitais, 
a exemplo do insider trading, não estão abrangidos na garantia securitária. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.642.318-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 7/2/2017, DJe 13/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de compensação por danos morais. Agressão verbal e física. Injustiça. 
Criança. Ônus da prova. Dano moral in re ipsa. 

DESTAQUE 

A conduta da agressão, verbal ou física, de um adulto contra uma criança ou adolescente, configura 
elemento caracterizador da espécie do dano moral in re ipsa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão consiste em definir se as alegadas agressões físicas e verbais sofridas por 
criança resultam, independentemente de comprovação, em danos morais passíveis de compensação. 
De início, cumpre salientar que o STJ já decidiu que as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem 
jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral 
decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. (REsp 
1.037.759-RJ, 3ª Turma, DJe 5/3/2010). Da legislação aplicada à espécie, arts. 186 e 927 do CC/02, 
extrai-se que aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito e deve repará-lo. Na doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge no plano 
jurídico a partir da simples violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso surge a necessidade de 
reparação, observados os pressupostos da responsabilidade civil em geral. Uma consequência do 
afirmado acima seria a prescindibilidade da prova de dano em concreto à subjetividade do indivíduo 
que pleiteia a indenização. De fato, em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de 
prejuízo moral, bastando a simples causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se em damnun in 
re ipsa. Ao analisar a doutrina e a jurisprudência, o que se percebe não é a operação de uma presunção 
iure et de iure propriamente dita na configuração das situações de dano moral, mas a substituição da 
prova de prejuízo moral – em muitas situações, incabível – pela sensibilidade ético-social do julgador. 
Nessa toada, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve 
o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer 
estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio. Em outra vertente, vale destacar que a 
Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente introduziram na nossa cultura 
jurídica uma nova percepção, inspirada pela concepção da criança e do adolescente como sujeitos de 
direitos e cuidados especiais. Nesse sentido, os arts. 227 da CF/88 e 17 da Lei n. 8.069/90, asseguram 
a primazia do interesse das crianças e dos adolescentes, com a proteção integral dos seus direitos. 
Sob outro viés, a sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que os 
sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou 
fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral in re ipsa. Logo, a injustiça da 
conduta da agressão, verbal ou física, de um adulto contra uma criança ou adolescente, independe de 
prova e caracteriza atentado à dignidade dos menores. 
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PROCESSO 
REsp 1.459.555-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Troca de mercadoria. Prazo em benefício do consumidor. Art. 18, § 1º, do CDC. 
Observância.  

DESTAQUE 

É legal a conduta de fornecedor que concede apenas 3 (três) dias para troca de produtos defeituosos, 
a contar da emissão da nota fiscal, e impõe ao consumidor, após tal prazo, a procura de assistência 
técnica credenciada pelo fabricante para que realize a análise quanto à existência do vício. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Incialmente, cumpre salientar que não há no CDC norma cogente que confira ao consumidor um 
direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal de 30 (trinta) dias. A troca imediata 
do produto viciado, portanto, embora prática sempre recomendável, não é imposta ao fornecedor. O 
prazo de 3 (três) dias para a troca da mercadoria é um plus oferecido pela empresa, um benefício 
concedido ao consumidor diligente, que, porém, não é obrigatório. Ademais, verifica-se que essa 
política de troca não exclui a possibilidade de o consumidor realizar a troca, na forma do art. 18 do 
CDC. Registre-se que o STJ, quando do julgamento do REsp 1.411.136-RS (DJe 10/3/2015), no qual 
se discutiu acerca da responsabilidade do comerciante quanto à sua obrigação de interceder perante 
a assistência técnica em favor do consumidor, concluiu que, "disponibilizado serviço de assistência 
técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, 
a intermediação do serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos”. Ademais, de acordo 
com a legislação pátria, que deve ser aplicada à espécie, incumbe à empresa fornecedora, observados 
os prazos do art. 26 do CDC, cumprir o mandamento constante do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa 
do Consumidor, o qual prescreve que se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de 30 
(trinta) dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu arbítrio, as 
seguintes opções: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de 
uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos, ou c) o abatimento proporcional do preço. A exegese do artigo é clara: constatado o 
defeito, concede-se primeiro a oportunidade de sanar-se o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
sendo certo que a assistência técnica possui melhores condições para buscar a reparação do vício. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.630.702-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 2/02/2017, DJe 10/02/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Recuperação Judicial. Conflito de competência. Juizado Especial Cível. 
Execução movida contra a recuperanda. Prática de atos de constrição 
patrimonial. Relação de consumo. Irrelevância.  

DESTAQUE 

O juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir sobre o destino 
dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 
de crédito decorrente de relação de consumo. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente 
para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de consumo em fase de 
cumprimento de sentença. O foco do aplicador do Direito deve estar voltado ao atendimento precípuo 
das finalidades a que se destina a Lei 11.101/2005, sendo certo que os princípios que orientaram a 
elaboração e que devem direcionar a interpretação e a aplicação dessa lei objetivam garantir, antes 
de tudo, o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, tais como a 
manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito 
dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na 
atividade. É o que se dessume do texto expresso da norma constante no art. 47 da LFRE. Sobre o tema, 
o STJ firmou entendimento no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de 
recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde 
tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da 
atividade empresarial. Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a 
competência para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio de 
sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o processo respectivo. Consigne-se que até 
mesmo em processos de execução fiscal – hipóteses nas quais a lei expressamente prevê a 
continuidade de tramitação, a despeito do deferimento judicial do pedido de soerguimento – o STJ 
tem posicionamento assentado no sentido de que, embora as ações não se suspendam, compete ao 
juízo universal dar seguimento a atos que envolvam a expropriação de bens do acervo patrimonial 
do devedor (AgInt no CC 140.021/MT, Segunda Seção, DJe 22/08/2016). Vale dizer, uma vez deferido 
o pedido de recuperação judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo distinto 
daquele onde tem curso o processo recuperacional, independentemente da natureza da relação 
jurídica havida entre as partes. De fato, as especificidades da questão discutida, uma vez que os 
créditos decorrem de relação de consumo, não autorizam conclusão diversa: após a apuração do 
montante devido à parte autora, é imprescindível que se processe no Juízo da recuperação a 
correspondente habilitação, em razão da regra expressa do art. 49 da LFRE e sob pena de 
malferimento aos princípios e regras que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.558.185-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 2/2/2017, DJe 16/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de custas processuais. 
Honorários periciais. Inclusão. Art. 20, § 2º, do CPC/73. 

DESTAQUE 

É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação mesmo quando o dispositivo 
de sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas 
processuais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate se limita a determinar se o dispositivo de sentença com trânsito em julgado que condena o 
vencido ao pagamento apenas de custas processuais abrange as despesas referentes aos honorários 
periciais. A distinção entre despesas e custas processuais, em sede doutrinária, foi bem trabalhada há 
bastante tempo: “as custas são espécies do gênero "despesas", sendo essas mais amplas (abrangendo, 
v.g., honorários de advogado) e aquelas mais restritas à retribuição aos serventuários ou aos demais 
auxiliares da justiça”. Nessa linha de compreensão, o STJ possui precedentes no sentido de que é 
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indevida a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença 
com trânsito em julgado condena o vencido apenas ao pagamento de custas processuais. Contudo, a 
interpretação do art. 20, § 2º, do CPC/73 deve ser realizada de maneira sistemática com a própria 
lógica processual civil moderna, de modo a superar o destemperado apego formalista, em prestígio 
da solução justa da crise de direito material levada ao Judiciário. Nessa ordem de ideias, “o processo 
deve dar a quem tem direito tudo aquilo e precisamente aquilo a que tem direito”. Justamente nesse 
sentido que, na hipótese de o pedido autoral ser julgado improcedente, não se pode imaginar que o 
réu seja compelido a arcar com custas ou despesas de um processo para cuja formação não deu causa. 
Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e 
tão somente porque a sentença condenava o vencido ao pagamento de “custas” e não “despesas” 
representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima 
eficiência da tutela jurisdicional justa. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.185.907-CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Seguro DPVAT. Invalidez permanente. Indenização. Morte posterior do 
segurado desvinculada do acidente de trânsito. Direito patrimonial. 
Sucessores. Legitimidade para cobrança. 

DESTAQUE 

Os sucessores da vítima têm legitimidade para ajuizar ação de cobrança de pagamento de indenização 
do seguro DPVAT por invalidez permanente ocorrida antes da morte daquela. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão trazida no recurso especial consiste em saber se o direito à indenização do seguro DPVAT 
por invalidez permanente, previsto no mencionado art. 4º, § 3º, da Lei n. 6.194/74, classifica-se como 
direito personalíssimo, intransferível, ou como direito patrimonial, submetido às regras da sucessão. 
Da leitura das redações original e atual (após alteração promovida pela Lei n. 11.482/2007) do artigo 
supracitado depreende-se que, em caso de morte, no regime da lei vigente na época dos fatos, os 
beneficiários da indenização seriam o cônjuge sobrevivente ou, na sua falta, os herdeiros legais; pela 
legislação atual, 50% do montante deverá ser destinado ao cônjuge não separado judicialmente, 
sendo a outra metade dividida entre os herdeiros do segurado (CC 2002, art. 792). Dessa forma, 
verificado o evento morte decorrente de acidente de trânsito, o direito à indenização do seguro 
DPVAT não integra o patrimônio do falecido, tratando-se de direito a ser deferido aos beneficiários 
segundo a ordem legal vigente quando do sinistro (cf. RESP 1.419.814-SC, Rel. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, DJe de 3/8/2015). O caso, todavia, trata de hipótese diversa, em que o óbito da vítima 
verificou-se somente após 4 anos do acidente causador da invalidez permanente e por causas 
distintas. O direito à indenização do DPVAT cabia, pois, à própria vítima, seja pela redação originária 
da Lei n. 6.194/74 (art. 4º, caput, parte final), seja pela redação hoje vigente da mesma lei (§ 3º, do 
mesmo artigo). Assim, a partir do momento em que configurada a invalidez permanente, o direito à 
indenização securitária passou a integrar o conjunto do patrimônio da vítima do acidente, que, com 
a sua morte, constitui-se herança a ser transmitida aos sucessores, que, portanto, têm legitimidade 
para propor ação de cobrança dessa quantia. Frise-se que a mesma linha de entendimento foi adotada 
pela 3º Turma do STJ, na oportunidade em que apreciado o REsp 1.335.407-RS, Rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, DJe 23/5/2014. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.299.021-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por unanimidade, 
julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Extorsão mediante mal espiritual. Ineficácia da ameaça não configurada. 
Vítima que, coagida, efetuou pagamento da indevida vantagem econômica.  

DESTAQUE 

Configura o delito de extorsão (art. 158 do CP) a conduta de agente que submete vítima à grave 
ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o pagamento de 
vantagem econômica indevida. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se a grave ameaça de mal espiritual pode configurar o crime de 
extorsão. O trabalho espiritual, quando relacionado a algum tipo de credo ou religião, pode ser 
exercido livremente, porquanto a Constituição Federal assegura a todos a liberdade de crença e de 
culto. No entanto, na hipótese dos autos, houve excesso no exercício dessa garantia constitucional, 
com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que caracteriza o crime do art. 158 do CP. A 
acusada, de uma situação inicial, em que foi voluntariamente provocada a realizar atendimento 
sobrenatural para fins de cura, interpelou a vítima em diversas oportunidades e a convenceu, 
mediante ardil, a desembolsar vultosas quantias para realizar outros rituais, não solicitados. Fez a 
vítima acreditar que estava acometida de mal causado por entidades sobrenaturais e que seria 
imprescindível sua intervenção, solicitando, para tanto, vultosas quantias. Mesmo depois de expresso 
pedido de interrupção dos rituais, modificou a abordagem inicial e passou a empregar grave ameaça 
de acabar com a vida da vítima, seu carro e de causar dano à integridade física de seus filhos, para 
forçá-la a desembolsar indevida vantagem econômica. A ameaça de mal espiritual, em razão da 
garantia de liberdade religiosa, não pode ser considerada inidônea ou inacreditável. Para a vítima e 
boa parte do povo brasileiro, existe a crença na existência de força ou forças sobrenaturais, 
manifestada em doutrinas e rituais próprios, não havendo falar que são fantasiosas e que nenhuma 
força possuem para constranger o homem médio. Os meios empregados foram idôneos, tanto que 
ensejaram a intimidação da vítima, a consumação e o exaurimento da extorsão. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.630.109-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Direito penal tributário. Delito consistente em deixar de atender à 
determinação de autoridade fiscal (Art. 1.º, V e Parágrafo único da Lei n. 
8.137/90). Não exibição de livros e documentos fiscais. Pagamento da 
penalidade pecuniária. Extinção da punibilidade. Impossibilidade.  
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DESTAQUE 

O pagamento da penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que deixa de atender às exigências 
da autoridade tributária estadual quanto à exibição de livros e documentos fiscais não se adequa a 
nenhuma das hipóteses de extinção de punibilidade previstas no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei n. 
10.864/03. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se o pagamento da multa sancionatória imposta pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória gera ou não a extinção da punibilidade nos termos 
parágrafo 2º do art. 9º da Lei n. 10.864/03. De acordo com o artigo 3º do CTN, os tributos – por serem 
prestações pecuniárias compulsórias, não sancionatórias, instituídas ex lege – são inconfundíveis com 
as multas, porquanto estas têm natureza sancionatória. Quando o art. 113 do CTN estatui que a 
obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento de tributo "ou penalidade pecuniária", tal 
disposição significa apenas que os valores devidos em razão de eventuais sanções decorrentes do 
inadimplemento da prestação tributária devem ser exigidos conjuntamente com a prestação 
tributária. A "obrigação tributária principal", portanto, compreende o tributo e eventuais acréscimos 
legais, dentre os quais a multa decorrente do inadimplemento da prestação tributária. As obrigações 
tributárias acessórias, por sua vez, são as obrigações de fazer ou não fazer fixadas na legislação 
tributária, existentes independentemente de uma prestação tributária. Desse modo, também o § 3º 
do artigo 113 do CTN significa, somente, que os valores devidos em razão de eventuais sanções 
decorrentes do inadimplemento dessa obrigação tributária acessória devem ser exigidos, ainda que 
isoladamente, como se constituíssem "obrigação principal". Assim, a penalidade pecuniária imposta 
ao contribuinte que deixa de atender a requisição da autoridade fiscal constitui obrigação tributária 
principal, mas não configura 'tributo' por força do comando expresso da norma contida no artigo 3º 
do Código Tributário Nacional que exclui inequivocamente do conceito de tributo a sanção 
decorrente de ato ilícito. Destarte, o pagamento da penalidade pecuniária imposta ao contribuinte 
que deixa de atender às exigências da autoridade tributária estadual quanto à exibição de livros e 
documentos fiscais não se adequa a qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 9º da 
Lei n. 10.864/03. Por fim, há de se atentar, ainda, para a intenção do legislador em prestigiar o 
interesse arrecadatório do Estado na instituição da causa de extinção da punibilidade do parágrafo 
2º do artigo 9º da Lei n. 10.864/03. Com efeito, a par das críticas doutrinárias acerca de tal 
modalidade de exclusão da punibilidade, visto que o Direito Penal não constitui instrumento de 
coerção de inadimplentes, o certo é que quis o legislador anistiar o contribuinte que efetua o 
pagamento integral do débito tributário com o objetivo de aplacar a sonegação fiscal. E no delito do 
artigo 1º, inciso V, parágrafo único, da Lei n. 8.137/90 não há supressão ou a redução de tributos, 
mas, sim, desobediência das requisições da autoridade fiscal pelo contribuinte que não cumpre com 
obrigação de fazer, deixando de exibir livros ou documentos necessários à atividade fiscalizatória do 
Estado. No delito em questão, o bem jurídico tutelado é a preservação da própria função institucional 
do Fisco. 
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RECURSOS REPETITIVOS – DECISÕES DE AFETAÇÃO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 969 
 

Recurso especial submetido à Primeira Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Definição da natureza jurídica do encargo pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei 
1.025/69, para fins de classificá-lo como crédito privilegiado ou crédito quirografário no quadro 
geral de credores no processo de falência. 

REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3/3/2017. 
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Número 599                         Brasília, 11 de abril de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 8/2/2017, DJe 13/3/2017. (Tema 953) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO 

TEMA 
Contrato de mútuo. Revisão de contrato. Juros Capitalizados. Cobrança. 
Expressa pactuação. Possibilidade. Recurso repetitivo.  

DESTAQUE 

A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa 
pactuação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Um dos pontos sobre os quais há controvérsia é a legalidade da capitalização mensal e anual de juros. 
É inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua – 
cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa –, não pode ser cobrada 
sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares 
dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da 
vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência 
prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual. 
De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, 
outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única 
modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, 
embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil 
apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente. Impende 
ressaltar que, a despeito da incidência do diploma consumerista aos contratos entabulados com 
instituições financeiras e a previsão na Lei n. 8.078/90, artigo 47, de que as cláusulas contratuais 
serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, o próprio Código Civil de 2002 
preleciona no artigo 423 do Código Civil que "quando houver no contrato de adesão cláusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente". Por estas 
razões, em não havendo expressa pactuação do encargo, a sua cobrança é obstada, principalmente 
porque pela simples leitura dos preceitos legais incidentes à espécie, notadamente o art. 4° do 
Decreto 22.626/1933 e o art. 591 do Código Civil de 2002, é irrefutável que os dispositivos aludem a 
que os contratantes permitem/assentem/autorizam/consentem/concordam com o cômputo anual 
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dos juros. Entretanto, não afirmam, nem sequer remota ou implicitamente, que a cobrança do encargo 
possa se dar automaticamente, ou seja, não determinam que a arrecadação seja viabilizada por mera 
disposição legal (ope legis), pois se assim fosse teriam os julgadores o dever de, inclusive de ofício, 
determinar a incidência do encargo, ainda que ausente pedido das partes. Portanto, inegável que a 
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros 
remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante 
como compensação pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é 
transferida para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em 
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela 
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do 
empréstimo em qualquer dessas modalidades. O legislador ordinário, atento às perspectivas atuais, 
procurou tratar o mútuo de forma substancialmente renovada - no Código Civil de 1916 o contrato 
de empréstimo era, em regra, gratuito, sendo a sua onerosidade excepcional -, hoje, os juros 
presumem-se devidos se o mútuo tiver destinação e finalidade econômica, podendo referir-se tanto 
a suprimento de dinheiro como de coisas fungíveis. Não ousou o legislador proibir que as partes 
convencionassem a não incidência de juros se assim expressamente acordassem. Ora, se a norma não 
obrigou/determinou, mas apenas presumiu (salvo estipulação em contrário) a incidência de juros, 
inviável estender essa assertiva para a periodicidade deste encargo. Certamente, seria um 
contrassenso admitir que as partes expressamente ajustassem a não incidência de juros (contrato 
gratuito) mas a lei determinasse/impusesse a cobrança da capitalização de juros, ainda que na 
periodicidade anual. Isto porque, o direito de livre contratar é expressão maior do ideário burguês 
pós-revolucionário e constitui um princípio vinculado à noção de liberdade e igualdade presente na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. À pessoa humana, enquanto ser dotado de 
personalidade e como cidadão livre, é dado pactuar nas condições que julgar adequadas, contratando 
como, com quem e o que desejar, inclusive dispondo sobre cláusulas, firmando o conteúdo do 
contrato e criando, em dadas vezes, novas modalidades contratuais (contratos atípicos). Além do 
princípio da autonomia da vontade, a boa-fé contratual, vinculada ao dever de informar - 
principalmente nos contratos bancários sobre os quais é inegável a incidência do Código de Defesa 
do Consumidor (súmula 297/STJ) -, constitui um dos pilares do contrato, verdadeiro elemento 
norteador do negócio jurídico. Nesse sentido, o contrato deve retratar uma situação de coordenação, 
jamais uma relação de subordinação entre as partes, mormente quando o ordenamento jurídico 
normativo não impõe a contratação de juros sobre juros, tampouco categoricamente afirma posição 
imperativa quanto a sua contratação.  
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SEGUNDA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco 
Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL  

TEMA 

Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo com 
alienação fiduciária em garantia regido pelo Decreto-Lei 911/69. 
Incontroverso inadimplemento das quatro últimas parcelas (de um total de 
48). Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Descabimento. 

DESTAQUE 

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia 
regidos pelo Decreto-Lei 911/69.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada 
pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, 
deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento 
substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida 
como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a 
impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de 
inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das 
obrigações assumidas e substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma 
relevância delimitar o tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que 
ressai evidenciado, que o Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis 
infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A), não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou 
de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em 
garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna 
e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela 
mencionada lei. No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, 
previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – 
sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – 
valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida 
liminarmente. Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e 
apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, 
expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao 
pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 
fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 
1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a 
mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do 
Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, 
assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, 
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza 
a restituição do bem ao devedor, livre de ônus.  Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a 
utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se 
incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem 
ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente. 
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PROCESSO 
REsp 1.138.522-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 8/2/2017, DJe 13/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Competência. Pedido de declaração de autoria de obra intelectual cumulado 
com pedido de indenização por seu uso indevido. Aplicação da regra de 
competência prevista no art. 94 do CPC/73. 

DESTAQUE 

O pedido cumulado de indenização, quando mediato e dependente do reconhecimento do pedido 
antecedente de declaração da autoria da obra, não afasta a regra geral de competência do foro do 
domicílio do réu. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia consiste na definição do juízo competente para processar e julgar ação quando o 
pedido principal – de cujo acolhimento dependeria o deferimento de todos os outros – é a declaração 
da verdadeira autoria da obra que estaria sendo utilizada indevidamente. Desse modo, seria 
prematuro estabelecer que a competência desse feito seria definida pelas regras referentes à 
reparação de danos, independentemente da discussão sobre a natureza do ilícito, se civil ou penal. 
Conforme o REsp. 844.119-DF: “Se a ação visa à declaração de autoria de obras lítero-musicais, incide 
a regra geral de que o réu é acionado no foro do seu domicílio, porque não se compreenderia que, 
demandado em qualquer parte do território nacional, tivesse que se deslocar ao foro do domicílio do 
autor para contestar o pedido; espécie que não se confunde com aquela em que o autor reconhecido 
de obra musical sofre lesão nos seus direitos autorais.” No caso, a própria autoria da obra intelectual 
é matéria controvertida. Se o autor pretende ser reconhecido como titular de obra utilizada por 
terceiro, não se pode afirmar – salvo após o julgamento por sentença de mérito – a existência sequer 
do ilícito civil, o qual seria o pressuposto para a incidência da regra especial de competência do 
parágrafo único do art. 100 do CPC/73. 
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SEGUNDA TURMA 
 

PROCESSO 
REsp 1.292.875-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 15/12/2016, DJe 7/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Adaptação do transporte coletivo. Acessibilidade. Lei n. 10.048/2000. 
Regulamentação. Lei posterior que remete às normas técnicas. 

DESTAQUE 

A adaptação dos veículos de transporte coletivo para pessoas deficientes foi suficientemente 
disciplinada pela Lei n. 10.098/2000, de modo que é desnecessária a regulamentação exigida pela Lei 
n. 10.048/2000, que se deu apenas com a edição do Decreto n. 5.296/2004. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta em desfavor de empresa de transporte coletivo 
visando sua condenação em promover a adaptação dos terminais de acesso e de todos os veículos de 
transporte intramunicipal às pessoas com deficiência bem como a indenizá-las por danos morais 
sofridos decorrentes do impedimento ou da dificuldade de acesso ao transporte por falta de 
adaptação técnica. Inicialmente, cabe destacar que a Lei n. 10.048/2000, em seu art. 5º, § 2º, prevê o 
prazo de 180 dias, a contar da sua regulamentação, para que os proprietários de veículos de 
transporte coletivo procedam às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras 
de deficiência. Essa regulamentação se deu apenas com a edição do Decreto n. 5.296/2004. Por outro 
lado, a Lei n. 10.098/2000 prevê expressamente que os veículos de transporte coletivo deverão 
cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. Nesse contexto 
legislativo, discute-se o prazo para adaptação de veículos de transporte coletivo para pessoas 
deficientes. De fato, a regulamentação preceituada pelo art. 38, § 3º, do referido Decreto dispõe que 
a frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste transporte 
deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de sua 
publicação. Contudo, não há como acolher a tese de que embora a Lei n. 10.048/2000 tenha fixado 
prazo de 180 dias a contar de sua regulamentação, apenas em 3.12.2004, data da publicação do 
Decreto n. 5.296/2004, é que tal regulamentação ocorreu, com a fixação de prazo de 10 anos para 
efetivação de todas as adaptações de veículos de transporte coletivo para as pessoas com deficiência. 
Admitir esse entendimento significa aceitar que a lei fique subordinada a seu regulamento. Ademais, 
o Decreto, ao prorrogar, por dez anos, a efetividade da garantia de acessibilidade às pessoas com 
deficiência, concebida para produzir efeitos o quanto antes, mostra-se ilegal, e já frustra o escopo da 
norma. Além do mais, apesar do disposto nos arts. 5º, § 2º, da Lei n. 10.048/2000, e 38, §§ 2º, 3º e 5º, 
do Decreto n. 5.296/2004, o fato é que, com o advento da Lei n. 10.098/2000, a discussão sobre o 
prazo para adaptação dos veículos de transporte coletivo para pessoas deficientes perdeu a razão de 
ser, pois a citada lei, publicada em 20.12.2000, disciplinou a matéria em seu art. 16 – que remete aos 
requisitos de acessibilidade preceituados nas normas técnicas específicas. Nesse sentido, pode-se 
concluir que, muito antes do Decreto n. 5.296/2004, existiam diversas normas regulamentares sobre 
a acessibilidade dos transportes coletivos editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Especificamente acerca do transporte rodoviário, existia a NBR 14022/1997, 
posteriormente substituída da pela Portaria 260/2007 do Inmetro. Assim, a previsão do mencionado 
decreto é inócua ante a previsão do art. 16 da Lei n. 10.098/2000, não podendo ato normativo 
subordinado estabelecer prazo superior ao previsto em lei, ato normativo primário. Portanto, desde 
a edição da Lei n. 10.098/2000, a adaptação dos veículos de transporte coletivo foi suficientemente 
regulamentada – o que resulta na caracterização da mora da empresa em promover as adaptações 
necessárias, a partir da vigência da legislação supra. 
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PROCESSO 
REsp 1.200.528-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, por unanimidade, julgado 
em 16/2/2017, DJe 8/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO  

TEMA 
INPI. Contrato de transferência de tecnologia. Averbação. Alteração de 
Cláusula por parte da autarquia. Possibilidade.  

DESTAQUE 

O INPI pode intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão 
constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade 
industrial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, impetrou-se mandado de segurança contra ato administrativo praticado pelo Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que, ao averbar contratos de transferências de tecnologia 
entre empresas, alterou unilateralmente cláusulas, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. A 
questão dos autos está centrada, portanto, na possibilidade de o INPI imiscuir-se no mérito das 
avenças firmadas entre empresas, alterando os termos acordados, quando da averbação dos 
respectivos contratos. O art. 211 da Lei n. 9.279/96 contém disposição de caráter geral, esclarecendo 
que o INPI "fará o registro" daqueles tipos de contratos e estabelecendo o prazo para a análise do 
pedido de registro, nada deliberando sobre a possibilidade de eventuais "intervenções contratuais". 
O art. 240 da mesma lei, por sua vez, alterou a redação do art. 2º da Lei n. 5.648/70, que tinha a 
seguinte redação: Art. 2º. O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as 
normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e 
técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto 
adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a 
transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, 
cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de 
convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial. A alteração resultou na seguinte 
disposição textual: Art. 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas 
que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, 
bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, 
tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Em que pese tenha ocorrido a 
reformulação do preceito normativo supra, com a supressão de parcela de competência do INPI, 
precisamente relativa às medidas de aceleração e regulação de transferência tecnológica, bem como 
de fixação de melhores condições de negociação e utilização de patentes, a conclusão de que tais 
atribuições não mais estariam no círculo de competências da mencionada autarquia federal não 
prospera. Na parte inicial do atual preceito normativo, identifica-se uma cláusula geral, de 
atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica. A função de uma cláusula geral de 
direito é de servir de elemento jurídico conformador atemporal e, portanto, aberto, de modo a 
favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservem a sua dimensão significativa. Assim, 
não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade 
industrial internacional, a exemplo de intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a 
regra inserta no art. 240 da Lei n. 9.279/96, por inobservância do seu núcleo normativo. Sob 
perspectiva distinta, conferir uma interpretação restritiva ao mencionado preceito legal implicaria 
na total desconsideração da existência implícita de poderes. Ao se outorgar competência a 
determinado órgão, deve-se assegurar os instrumentais necessários à perfeita realização do seu 
escopo, ainda mais quando de inegável relevância pública. 
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PROCESSO 
REsp 1.643.409-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Impossibilidade de ferroviário aposentado (RFFSA) receber como 
complementação de aposentadoria adicional de periculosidade. Vantagem 
pecuniária de caráter transitório. 

DESTAQUE 

O adicional de periculosidade não deve integrar a complementação dos proventos de aposentadoria 
percebida por ex-ferroviário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da controvérsia cinge-se a definir se a complementação de aposentadoria deve ser 
paga conforme a remuneração do trabalhador ocupante de atividade do mesmo cargo ou, mais 
especificamente, se o adicional de periculosidade deve integrar a complementação dos proventos de 
aposentadoria percebida por ex-ferroviário. Como se depreende da interpretação literal do art. 2º da 
Lei n. 8.186/1991, "a complementação de aposentadoria devida pela União é constituída pela 
diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) e o 
da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, 
com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço". Contudo, no caso sub judice, a 
interpretação literal não deve ser levada em consideração isoladamente, sob o grave risco de 
provocar a criação de norma jurídica que contrarie o ordenamento jurídico. Portanto, outras 
modalidades interpretativas devem ser observadas, como a teleológica e a sistemática. Nesse 
caminho, como exposto em antigo precedente deste STJ, REsp 576.446-PB: "O adicional de 
periculosidade possui pressuposto vinculado ao tipo de função e seu exercício, constituindo 
vantagem de caráter transitório, que cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram 
causa à sua concessão. E por ser vantagem pecuniária de caráter transitório, não deve integrar os 
proventos de aposentadoria.” 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.500.635-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 21/2/2017, DJe 14/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA 
Cessão de direitos autorais. Necessidade de averbação do contrato de cessão 
à margem do registro para valer contra terceiros. Legitimidade do cessionário 
para a averbação. Falta de registro da obra pelo autor. Lei n. 5.988/73.  

DESTAQUE 

É possível averbar contrato de cessão de direitos autorais firmado na vigência da Lei n. 5.988/73 sem 
anterior registro da obra por seu titular no órgão oficial competente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Os artigos 17 e 53, § 1º, da Lei n. 5.988/73, vigentes à época da celebração do contrato de cessão de 
direitos de obra musical, versavam sobre a possibilidade de o autor da obra intelectual registrá-la em 
órgão competente (na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e sobre a possibilidade de cessão desses direitos. Salienta-se 
que, de acordo com o parágrafo primeiro do art. 53, a cessão total ou parcial dos direitos do autor, 
somente valeria perante terceiros se fosse averbada à margem do registro realizado nos órgãos 
competentes anteriormente listados.  Nesse ponto, a questão controvertida dos autos visa definir se 
é possível efetuar a averbação da cessão de direitos autorais no órgão competente diante da falta de 
registro da obra musical pelo artista. A Lei de Direitos Autorais, vigente à época da celebração do 
contrato (Lei n. 5.988/73), adotou a regra de presunção de titularidade fundada no registro, 
resultando daí que o cessionário não pode opor seu direito a terceiros sem averbar a cessão à margem 
do registro no órgão competente. Desse modo, a averbação do contrato de cessão de direitos autorais, 
conquanto não interfira na relação entre as partes contratantes, é necessária para gerar efeitos 
perante terceiros. Por outro lado, descabe argumentação no sentido de que não seria possível efetuar 
a averbação da cessão de direitos autorais no órgão competente na hipótese de falta de registro da 
obra musical pelo artista.  Afinal, segundo doutrina, o cessionário tem legitimidade para a averbação 
ainda que o autor intelectual da obra tenha deixado de efetuar o seu registro. Nesse sentido: “O art. 
17 permite ao autor registrar a obra; com o que se quer significar evidentemente a legitimidade para 
promover o registro pelo órgão público. Autor, dentro daquele sentido mais frequentemente 
utilizado, parece ser todo aquele que tem direitos sobre a obra intelectual, mesmo que em 
consequência de aquisição derivada. Isto tem importância na apreciação do tipo do art. 53, § 1º. 
Dizendo-se aí que a cessão deve ser averbada, para valer contra terceiros, não pode deixar de se 
outorgar legitimidade ao cessionário para promover o registro, muito embora ele não seja titular 
originário”.  
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PROCESSO 
REsp 1.539.815-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Manutenção em plano de assistência à saúde. Contribuição com valores 
diferenciados para empregados e ex-empregados demitidos sem justa causa. 
Impossibilidade. Interpretação do art. 30 da Lei n. 9.656/1998 que prescinde 
da aplicação da Resolução ANS 279/2011. 

DESTAQUE 

Mesmo antes da entrada em vigor da Resolução ANS 279/2011, é indevido cobrar reajuste de ex-
empregado demitido sem justa causa que opta por permanecer vinculado ao plano de saúde em que 
se encontrava antes da demissão, na condição de beneficiário, pelo prazo que lhe assegura o art. 30, 
§ 1º, da Lei n. 9.656/1998, nas mesmas condições de cobertura assistencial e mediante o pagamento 
integral das mensalidades, só lhe podendo ser atribuído algum aumento que também tenha sido 
estipulado aos empregados em atividade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da controvérsia diz respeito à possibilidade de o ex-empregado, demitido sem justa 
causa, permanecer vinculado ao plano de saúde contratado por seu ex-empregador – juntamente com 
seus dependentes –, nas mesmas condições de cobertura e preço a que estava submetido antes de seu 
desligamento, acrescido da parcela que era de responsabilidade da empresa estipulante, nos termos 
do que dispõe o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, ou, diversamente, se essa faculdade só poderia ser 
exercida após a edição da Resolução n. 279/2011, que regulamentou o mencionado dispositivo legal. 
Com efeito, sendo a resolução um ato normativo subordinado à lei, não poderia restringir, ampliar ou 
modificar direitos e obrigações por ela previstos. Nessa linha de raciocínio, entende-se que a 
Resolução n. 279/2011, por meio de seu art. 16, não inovou na ordem jurídica, ao assinalar que a 
manutenção do ex-empregado – demitido sem justa causa –, na condição de beneficiário no mesmo 
plano privado de assistência à saúde em que se encontrava, observará "as mesmas condições de 
reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho", 
haja vista que essa compreensão já era possível de ser extraída, antes mesmo de sua edição, como 
decorrência da interpretação sistemática do texto legal que a antecedeu, qual seja, o art. 30 da Lei n. 
9.656/1998, que, diante de situação idêntica, assegurava ao ex-empregado o direito de manter-se 
vinculado ao plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava à época da 
vigência do contrato de trabalho, "desde que assuma o seu pagamento integral". Assim, considerando 
a própria finalidade da lei e sua submissão ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor – 
(Súmula 469/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde) –, é 
curial que o valor a ser pago após a demissão seja a mesma quantia estabelecida por ocasião da 
vigência do contrato de trabalho, sujeitando-se, porém, aos critérios de reajuste e revisão que forem 
aplicados para os empregados em atividade. Vale, ainda, lembrar que a jurisprudência deste STJ 
firmou-se no sentido de que a Lei n. 9.656/1998 é autoaplicável, não necessita de regulamentação 
para a produção dos efeitos nela previstos, na medida em que já contém todos os elementos 
necessários ao exercício dos direitos que assegura. Desse modo, se o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 
assegura o direito à manutenção do plano de saúde, em caso de demissão sem justa causa, "nas 
mesmas condições de cobertura assistencial" de que gozava na vigência do contrato de trabalho, 
"desde que assuma o seu pagamento integral", impõe-se reconhecer que a própria lei condicionou a 
continuidade da contraprestação financeira, apenas sob o aspecto subjetivo, ou seja, transferindo 
integralmente a obrigação de pagamento da contribuição para o beneficiário, em substituição ao seu 
ex-empregador, só lhe podendo ser atribuído algum reajuste que também tenha sido concedido aos 
empregados em atividade.  
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PROCESSO 
REsp 1.481.531-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 16/2/2017, DJe 7/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Família. Direito de visitação. Obrigação de fazer. Fixação preventiva de 
astreintes para a hipótese de eventual descumprimento imotivado do regime 
de visitação. Possibilidade. 

DESTAQUE 

A aplicação de astreintes é válida quando o genitor detentor da guarda da criança descumpre acordo 
homologado judicialmente sobre o regime de visitas. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se se é cabível a fixação preventiva de astreintes para a hipótese de eventual descumprimento 
do regime de visitação de menor, por parte do genitor que detém a guarda da criança, consoante 
acordo de separação consensual homologado judicialmente entre as partes. Com efeito, nos termos 
do art. 1.589 do CC/02, o direito de visita é uma garantia conferida pela lei, ao pai ou à mãe que não 
detiver a guarda do filho, para que possa desfrutar de sua companhia segundo o que for acordado 
entre eles ou decidido pelo juiz. O direito de visitação tem por finalidade manter o relacionamento do 
filho com o genitor não guardião, que também compõe o seu núcleo familiar, interrompido pela 
separação do casal ou por outro motivo, tratando-se de uma manifestação do direito fundamental de 
convivência familiar garantido pela Constituição Federal, no seu art. 227, caput. Essa prioridade 
absoluta aos direitos da criança, do adolescente e do jovem, assegurada pela CF/88, que abrange o 
direito de visita como decorrência do direito à convivência familiar, em absoluto, não pode ser visto 
somente como um direito do genitor não guardião, mas como um direito do próprio filho, de modo 
que deve ser assegurado e facilitado pelos pais, com absoluta prioridade, priorizando a intimidade, 
que é direito intangível da personalidade. A cláusula geral do melhor interesse da criança e do 
adolescente, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, recomenda que o Poder 
Judiciário cumpra o dever de protegê-las, valendo-se dos mecanismos processuais existentes, de 
modo a garantir e facilitar a convivência do filho com o visitante nos dias e na forma previamente 
ajustadas, e coibir o guardião de criar obstáculos para o cumprimento do acordo firmado com a 
chancela judicial. Nesse cenário, o direito de visitação deve ser visto como uma obrigação de fazer do 
guardião de facilitar, assegurar e garantir, a convivência do filho com o não guardião, de modo que 
eles possam se encontrar, manter e fortalecer os laços afetivos e, assim atender suas necessidades 
imateriais, dando cumprimento ao preceito constitucional. Dessa forma, o não guardião pode ir a 
juízo para assegurar o direito de ter o filho em sua companhia caso haja obstáculo ou resistência ao 
exercício do seu direito. Como é sabido, o art. 461 e parágrafos do CPC/73, trazem instrumentos 
processuais úteis ao jurisdicionado na obtenção de tutela das obrigações de fazer e não fazer, 
podendo ele obter tanto a preventiva como a inibitória, além de medidas coercitivas para que se possa 
obter o cumprimento da obrigação. A melhor interpretação é a de que os instrumentos processuais 
previstos nos referidos dispositivos legais podem ser utilizados para tutelar os direitos provenientes 
do direito de visitação, devendo a expressão obrigação de fazer ou não fazer ser interpretada como 
de abrangência geral, acolhendo também as de natureza não patrimonial, servindo como um 
mecanismo apto e eficiente de garantir o direito fundamental da personalidade que é o do regime da 
visitação. Por oportuno, cabe ressaltar que o NCPC, afasta qualquer dúvida sobre a temática aqui 
discutida, pois o § 6º do art. 536, autoriza, de modo expresso, a aplicação de multa em caso de 
descumprimento de obrigação de natureza não obrigacional ou existencial. Além disso, outro 
mecanismo que poderia ser utilizado para que o não guardião da criança exercesse o seu direito de 
visitação, seria a utilização da ação de busca e apreensão (CPC/73, art. 839). No entanto, essa medida, 
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levando-se em consideração sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, pode se mostrar 
drástica e prejudicial para elas que poderiam ser levadas a força por uma ordem judicial, inclusive 
com a utilização da polícia para a sua efetivação, mostrando-se a astreintes um meio mais eficaz e 
menos traumatizante para o menor. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.517.822-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de usucapião especial urbana. Benefícios da justiça e da assistência 
judiciária gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência.  

DESTAQUE 

É relativa a presunção de hipossuficiência do autor em ação de usucapião especial urbana e, por isso, 
é ilidida a partir da comprovação inequívoca de que o autor não pode ser considerado "necessitado" 
nos termos do parágrafo único do art. 2º Lei n. 1.060/1950. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se o debate a definir se o § 2º do art. 12 do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) passou a 
assegurar, de forma absoluta, ao autor da ação de usucapião especial de imóvel urbano os benefícios 
da justiça e da assistência judiciária gratuitas, incluindo-se aí o custeio das despesas decorrentes das 
providências tomadas junto ao cartório de registro de imóveis, independentemente de restar 
comprovado nos autos que ele não atende às condições da Lei n. 1.060/1950. O § 2º do supracitado 
dispositivo legal, em clara demonstração da intenção do legislador de amparar a população de baixa 
renda, que normalmente é aquela a quem a ação de usucapião especial urbana visa proteger, além de 
criar uma espécie de presunção inicial da hipossuficiência do autor, assegurou-lhe, ainda, que a 
gratuidade judiciária daí decorrente teria efeitos mais amplos que aquela prevista pela Lei n. 
1.060/1950, pois alcançaria também as despesas perante o cartório de registro imobiliário. Tal 
presunção de hipossuficiência é, no entanto, relativa, a despeito de a redação da norma não ser muito 
precisa nesse sentido. Ou seja, o que se reconhece é que o juízo competente para o processamento da 
demanda de usucapião especial urbana, ao receber a inicial, deve deferir a gratuidade judiciária pelo 
só fato de ter sido requerida, afastando o benefício em questão apenas em virtude da comprovação 
inequívoca de que o autor não poderia ser considerado "necessitado" nos termos do parágrafo único 
do art. 2º referida Lei n. 1.060/1950, atualmente revogado pelo advento do Código de Processo Civil 
de 2015, ou de que sua situação econômica não revelaria "insuficiência de recursos para pagar as 
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios ", conforme o disposto pelo art. 98 desse 
novo diploma processual. Diferentemente do que possa parecer à primeira vista, o art. 12, § 2º, da Lei 
n. 10.257/2001 não criou uma hipótese de concessão de benefícios da justiça gratuita completamente 
dissociada da Lei n. 1.060/1950, que, como consabido, estabelecia, no Direito pátrio, as normas para 
a concessão de assistência judiciária aos necessitados. O referido dispositivo legal, portanto, deve ser 
interpretado em conjunto e em harmonia com as disposições insertas na Lei n. 1.060/1950 e, a partir 
de 18 de março de 2016, em consonância com o que dispõe o art. 98 e seguintes do Código de Processo 
Civil de 2015. 
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PROCESSO 
REsp 1.601.338-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para 
acórdão Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 13/12/2016, DJe 
24/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução de alimentos segundo o art. 733 do CPC/73. Prisão civil. Escusa. 
Produção de prova testemunhal. Possibilidade no tríduo para a justificação. 

DESTAQUE 

Na execução de alimentos pelo rito do art. 733 do CPC/73, o executado pode comprovar a 
impossibilidade de pagamento por meio de prova testemunhal, desde que a oitiva ocorra no tríduo 
previsto para a justificação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão posta resume-se na possibilidade de o executado, instado a pagar alimentos atrasados, 
pedir a oitiva de testemunhas para demonstrar a sua incapacidade de pagamento. Não se vê, a priori, 
nenhuma impossibilidade de a escusa ao pagamento ser realizada por meio de oitiva de testemunhas, 
prova perfeitamente aceitável, mesmo na excepcional execução do art. 733 do CPC/73. O que sempre 
traz tônica de preocupação diz respeito à estreita janela temporal que o alimentado tem como 
disponível – quando a tem – pois a depender das circunstâncias que dizem respeito ao seu cotidiano, 
o atraso nos alimentos pode leva-lo à carência crônica dos mais básicos meios de subsistência. Sob o 
signo da necessidade de ser célere, o próprio legislador fixou o exíguo prazo de três dias para que o 
executado: a) pague a dívida; b) prove que o fez, ou; c) justifique a impossibilidade de fazê-lo. O 
legislador, acertadamente, não fixou a fórmula, ou fórmulas possíveis de justificação da 
impossibilidade de o devedor pagar o débito, mas deixou ao seu critério, e ao crivo avaliador do juiz, 
a definição se a justificação é válida, ou não. Em comentários ao art. 528 do novo CPC – que reproduz 
parcialmente a redação do art. 733 do CPC/73 –, doutrina ratifica que a impossibilidade absoluta de 
adimplemento da obrigação pode ser realizada por todos os meios possíveis. No entanto, o como 
provar não flexibiliza o enquanto tempo provar. O tríduo é peremptório, porque o risco alimentar do 
executado é premente. Assim, embora admitindo, em tese, a possibilidade da escusa do art. 733 do 
CPC/73 ser realizada por prova testemunhal, essa deve se conformar ao prazo legal fixado para a 
justificativa. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 2/2/2017, DJe 16/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Responsabilidade civil por fato de outrem - pais pelos atos praticados pelos 
filhos menores. Ato ilícito. Responsabilidade civil mitigada e subsidiária do 
incapaz pelos seus atos (CC, art. 928). Litisconsórcio necessário. Inocorrência. 

DESTAQUE 

Em ação indenizatória decorrente de ato ilícito, não há litisconsórcio necessário entre o genitor 
responsável pela reparação (art. 932, I, do CC) e o menor causador do dano. É possível, no entanto, 
que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os direitos ou obrigações derivem do 
mesmo fundamento de fato ou de direito (art. 46, II, CPC/73) intente ação contra ambos – pai e filho 
–, formando-se um litisconsórcio facultativo e simples. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal discussão dos autos está em definir se, em ação indenizatória, há litisconsórcio necessário 
do pai por apontado ato ilícito cometido por seu filho – menor –, nos termos do art. 932, I do Código 
Civil. Em regra, no âmbito da responsabilidade civil há responsabilização direta daquele que deu 
causa ao prejuízo e, por conseguinte, que se tornará obrigado a responder pelos danos. A legislação 
brasileira também sempre previu a responsabilidade civil por fato de outrem, tendo o Código Civil de 
2002 deixado para trás a presunção de culpa da codificação anterior (culpa in vigilando ou in 
eligendo), para consagrar a responsabilidade objetiva, também nominada de indireta ou complexa, 
pelas quais as pessoas arroladas responderão, na correspondência do comando legal (art. 932), desde 
que provada a culpa daqueles pelos quais são responsáveis (En. 451 das Jornadas de Direito Civil do 
CJF).  O rol do dispositivo em apreço veicula hipóteses taxativas, dentre as quais a responsabilidade 
civil dos pais pelos atos praticados pelos seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em 
sua companhia. Nessa ordem de ideias, o ponto crucial da controvérsia exsurge da redação do art. 
928 do Código Civil, trazendo importante inovação legislativa, prevendo a possibilidade de 
responsabilização civil do incapaz, verbis: Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se 
as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar 
do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Percebe-se nitidamente do dispositivo em 
exame que há responsabilidade subsidiária, tendo o art. 928 substituído o princípio da 
irresponsabilidade absoluta da pessoa privada de discernimento (em razão de idade ou falha mental) 
pelo princípio da responsabilidade mitigada e subsidiária. Em sendo assim, não há obrigação - nem 
legal, nem por força da relação jurídica (unitária) – de a vítima lesada litigar contra o responsável e o 
incapaz, não sendo necessária, para a eventual condenação, a presença do outro, não havendo falar 
em litisconsórcio passivo necessário e muito menos em nulidade do processo. No entanto, é possível 
que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo como fundamento o fato de "os direitos ou obrigações 
derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito" (art. 46, II, CPC/73) intente ação contra 
ambos - pai e filho -, formando-se um litisconsórcio facultativo - propondo demandas distintas contra 
o incapaz ou seu representante, não sendo necessária, para a condenação, a presença do outro - e 
simples - a decisão não será necessariamente idêntica quanto ao incapaz e ao representante. Com 
efeito, em síntese, aquele que sofre um dano causado por incapaz deve buscar a reparação ajuizando 
ação em face do responsável pelo incapaz, pois em relação a este último é subsidiária. Nada impede 
que o lesado proponha ação em face do responsável pelo incapaz e também em face do próprio 
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infante, se assim desejar e for de sua conveniência. Caso a vítima opte por demandar desde logo o 
incapaz e o seu responsável, segundo doutrina, "pode fazer um cúmulo eventual de pedidos a que se 
refere o art. 289 do Código de Processo Civil. O primeiro pedido deve ser de condenação dos 
responsáveis pelo incapaz a reparar o dano. O segundo pedido deve ser formulado para, na 
eventualidade de não ser possível aos responsáveis pelo incapaz reparar o dano por insuficiência de 
meios ou por restar comprovado que eles não tinham a obrigação de indenizar, o próprio incapaz ser 
condenado a reparar o dano. A somatória da pluralidade de partes (litisconsórcio) e do cúmulo de 
pedidos a que se refere o art. 289 do Código de Processo Civil recebe o nome de litisconsórcio 
eventual. Por outro lado, aquele que foi lesado pode optar por propor ação apenas em face dos 
responsáveis pelo incapaz". Nessas circunstâncias, o autor estará, sabidamente, com relação ao 
menor, ciente de que este patrimônio só será atingido subsidiariamente e de forma mitigada; por 
outro lado, em caso de improcedência da primeira demanda contra o representante, terá afastado o 
inconveniente de ter que propor nova ação em face do incapaz. 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.123.463-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 21/2/2017, DJe 14/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

TEMA 
Juizado Especial. Suspensão condicional do processo. Acordo de reparação 
civil realizado entre as partes. Título executivo judicial.  

DESTAQUE 

O ato de composição entre denunciado e vítima visando à reparação civil do dano, embutido na 
decisão concessiva de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95), é título judicial 
apto a lastrear eventual execução. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação em que se postula o cumprimento de sentença no ponto pertinente ao acordo 
realizado entre acusado e vítima visando à reparação civil do dano, firmado como uma das condições 
para a concessão da suspensão condicional do processo (art. 89, § 1º, I da Lei n. 9.099/95). É certo 
que, ao contrário da transação penal do art. 72 da Lei dos Juizados Especiais, a qual pressupõe 
imediata aplicação da pena, a suspensão do processo do art. 89 não faz coisa julgada para efeitos 
penais, podendo ser revogada se o beneficiário vier ser processado por outro crime, contravenção, 
não reparar o dano sem motivo justificado ou não cumprir as condições impostas. Todavia, a decisão 
concessiva da suspensão condicional do processo não impede que, no seio do mesmo ato judicial, 
esteja também embutido ato de composição entre denunciado e a vítima, apto a lastrear eventual 
execução de título judicial. Noutros termos, não há como se confundir o deferimento da suspensão do 
processo, que não faz coisa julgada para extinguir a pretensão punitiva do Estado, com a decisão que 
homologa o acordo entabulado em juízo entre as partes, passível de execução por constituir-se título 
executivo judicial, ainda que elaboradas em audiência única, tratando-se de verdadeira decisão 
complexa. A compreensão de que tal ato não constituiria título cível em favor da vítima, e de que 
caberia a esta propor ação de conhecimento contra o ofensor, em caso de descumprimento da 
obrigação, vai de encontro aos princípios da confiança, boa fé e da segurança, uma vez que ela teria 
sido induzida a crer, por ato praticado em juízo, que tivera seus direitos resguardados. Por outro lado, 
o reconhecimento do acordo celebrado entre o autor do fato e a vítima, na audiência em que deferida 
a suspensão condicional do processo, como título executivo atende ao intuito da Lei dos Juizados 
Especiais de primar pela celeridade e concentração dos atos processuais, assim como pela 
simplificação dos procedimentos, a fim de incentivar as partes à realização de autocomposição. 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.452.935-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por 
unanimidade, julgado em 14/3/2017, DJe 17/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Pena de perda do cargo público. Restrição ao cargo exercido no momento do 
delito. Art. 92 do CP.  

DESTAQUE 

A pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado ou função pública exercida no momento do 
delito, à exceção da hipótese em que o magistrado, motivadamente, entender que o novo cargo ou 
função guarda correlação com as atribuições anteriores. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se a perda de perdimento prevista no art. 92, I, do CP se restringe à 
atividade pública exercida no momento do delito. O STJ entende que o reconhecimento de que o réu 
praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do 
efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp 1.613.927-RS, DJe 30/9/2016). Em regra, 
a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público ocupado ou função pública exercida no 
momento do delito. Trilhando esse entendimento, doutrina defende que “A perda deve restringir-se 
somente àquele cargo, função ou atividade no exercício do qual praticou o abuso, porque a interdição 
pressupõe que a ação criminosa tenha sido realizada com abuso de poder ou violação de dever que 
lhe é inerente”. Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ele, necessita ser 
por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do 
delito. Porém, salienta-se que se o magistrado de origem considerar, motivadamente, que o novo 
cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os 
crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal ato visa anular a possibilidade de 
reiteração de ilícitos da mesma natureza, o que não ocorreu no caso. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.627.028-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 21/2/2017, DJe 3/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Estatuto do desarmamento. Delito tipificado no art. 16, parágrafo único, III da 
Lei n. 10.826/2003. Porte de artefato explosivo. Granada de gás 
lacrimogêneo/pimenta. Inadequação típica.  

DESTAQUE 

A conduta de portar uma granada de gás lacrimogêneo e outra de gás de pimenta não se subsome ao 
delito previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/03.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Consta que foi oferecida denúncia pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da 
Lei n. 10.826/03, em razão da apreensão de duas granadas com "gás lacrimogêneo" e "gás de 
pimenta". De fato, a conduta típica consiste em possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo 
ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa 
forma, para que determinada conduta seja enquadrada neste tipo penal, deve-se estabelecer o que é 
explosivo. Pode-se entender que um explosivo é, em sentido amplo, um material extremamente 
instável, que pode se decompor rapidamente, formando produtos estáveis. Esse processo é 
denominado de explosão e é acompanhado por uma intensa liberação de energia, que pode ser feita 
sob diversas formas e gera uma considerável destruição decorrente da liberação dessa energia. No 
entanto, não será considerado explosivo o artefato que, embora ativado por explosivo, não projete e 
nem disperse fragmentos perigosos como metal, vidro ou plástico quebradiço, não possuindo, 
portanto, considerável potencial de destruição. No caso, embora a perícia indique eficácia e potencial 
lesivo, constata-se que no artefato, mesmo que ativado por explosivo, a explosão decorrente da sua 
decomposição não é capaz de gerar destruição resultante da liberação de energia, apenas o incômodo 
gerado pelo gás toxico. A norma em comento, por sua vez, busca tutelar a incolumidade pública não 
de forma absoluta, mas apenas no que se refere ao uso de artefatos explosivos ou incendiários. Assim, 
para a adequação típica do delito em questão, exige-se que o objeto material do delito, qual seja, o 
artefato explosivo, seja capaz de gerar alguma destruição, não podendo ser tipificado neste crime a 
posse de granada de gás lacrimogêneo/pimenta, embora não fique impedido o enquadramento desta 
conduta em outra figura típica. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. TEMA 910. 

 

Recursos especiais submetidos à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia: 
legitimidade passiva das empresas que arremataram ações do leilão regido pelo Edital de 
Desestatização MC/BNDES 01/98 para a ação de complementação de ações na hipótese em que 
as ações originárias tenham sido subscritas na TELEBRAS. REsp 1.633.852-SP e REsp 1.633.801-
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 3/4/2017. 
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Número 600                         Brasília, 26 de abril de 2017 

 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 

PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
MS 20.558-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, julgado em 

22/2/2017, DJe 31/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Concurso público. Mandado de segurança pleiteando participação na segunda 

etapa. Ação ordinária para assegurar nomeação. Denegação da ordem que 

prejudica a procedência da demanda. Candidato nomeado para cargo público 

com amparo em medida judicial precária. Caso concreto. Excepcionalidade. 

Aposentadoria do impetrante.  

DESTAQUE 

Quando o exercício do cargo foi amparado por decisões judiciais precárias e o servidor se aposentou, 

antes do julgamento final de mandado de segurança, por tempo de contribuição durante esse 

exercício e após legítima contribuição ao sistema, a denegação posterior da segurança que 

inicialmente permitira ao servidor prosseguir no certame não pode ocasionar a cassação da 

aposentadoria. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego que, por 

meio de Portaria, tornou sem efeito a nomeação, sob amparo de decisão judicial liminar, da 

impetrante ao cargo de Auditora Fiscal do Trabalho e, consequentemente, de sua aposentadoria. 

Inicialmente, pontua-se que sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob 

a égide da repercussão geral, deu pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado para a 

manutenção em cargo público de candidato não aprovado em concurso, “e que tenha tomado posse 

em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza 

precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482, DJe 30/10/2014). Logo, se a 

impetrante estivesse exercendo o cargo, não haveria nenhuma irregularidade no seu afastamento 

após o trânsito em julgado da decisão judicial desfavorável que lhe permitiu prosseguir no concurso 

após a primeira etapa. Não obstante a compreensão acima exarada, constata-se que a impetrante, 

nomeada sob amparo de decisão judicial liminar, exerceu o cargo até o momento de sua 
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aposentadoria, ocorrida vários anos antes da decisão final do mandado de segurança originalmente 

impetrado por ela para prosseguir no concurso. Nesse contexto, embora o vínculo de trabalho fosse 

precário, o vínculo previdenciário, após as contribuições previdenciárias ao regime próprio, 

consolidou-se com a reunião dos requisitos para a concessão de aposentadoria. Ressalte-se, por fim, 

que a legislação federal estabelece a cassação da aposentadoria apenas nos casos de demissão do 

servidor público e de acumulação ilegal de cargos (arts. 133, § 6º, e 134 da Lei n. 8.112/1990), não 

havendo, portanto, respaldo legal para impor a mesma penalização quando o exercício do cargo é 

amparado por decisões judiciais precárias e o servidor se aposenta por tempo de contribuição 

durante esse exercício após legítima contribuição ao sistema.  
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PRIMEIRA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.514.673-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Servidor Público. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. 
Inclusão do abono de permanência na base de cálculo.  

DESTAQUE 

O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, de forma a compor 
a base de cálculo da licença-prêmio não gozada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se o abono de permanência deve integrar a base de cálculo da licença-
prêmio não gozada convertida em pecúnia. No âmbito do STJ, a Primeira Seção debruçou-se sobre a 
natureza jurídica do abono de permanência, concluindo que tal verba possui natureza remuneratória 
(EDcl no REsp 1.192.556-PE, DJe 17/11/2010). Estabelecida a premissa, a Segunda Turma 
considerou o abono uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico 
do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Desse 
modo, concluiu que o abono de permanência se insere no conceito de remuneração do cargo efetivo, 
de forma a compor a base de cálculo da licença-prêmio não gozada. 
 

 

PROCESSO 
REsp 1.425.594-ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 

julgado em 7/3/2017, DJe 21/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Concurso público. Agente penitenciário. Exame psicotécnico. Subjetividade 

dos critérios previstos no edital. Eliminação. Legitimidade passiva. Entidade 

responsável pela elaboração do certame. 

DESTAQUE 

Em ação ordinária na qual se discute a eliminação de candidato em concurso público – em razão da 

subjetividade dos critérios de avaliação de exame psicotécnico previstos no edital – a legitimidade 

passiva será da entidade responsável pela elaboração do certame. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia à discussão quanto à legitimidade passiva em ação ordinária na qual 

candidatos que se insurgem contra eliminação no exame psicotécnico em concurso público de Agente 

Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, promovido por Secretaria de Estado. 

Com efeito, em ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato em concurso público, a 

legitimidade passiva toca à entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do 

certame. Ademais, a causa de pedir referiu-se exclusivamente à atuação do órgão responsável pela 

elaboração do edital, alegando-se subjetividade nos critérios de avaliação do exame psicotécnico, não 

se enquadrando nas hipóteses de atuação da banca examinadora. Nesse sentido, ratifica-se a 
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orientação já firmada pela Segunda Turma do STJ nos seguintes julgados: RCDESP no REsp 1.267.535-

DF, DJe 19/3/2012 e AgRg no REsp 1.360.363-ES, DJe 22/11/2013. 
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SEGUNDA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.596.774-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 

unanimidade, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Habilitação dos herdeiros para o recebimento dos valores previdenciários não 

pagos em vida ao segurado. Artigo 112 da Lei n. 8.213/1991. 

DESTAQUE 

Os valores previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, mesmo que reconhecidos apenas 

judicialmente, devem ser pagos, prioritariamente, aos dependentes habilitados à pensão por morte, 

para só então, na falta destes, serem pagos aos demais sucessores na forma da lei civil. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão gira em torno da possibilidade de os sucessores do segurado falecido no curso do processo, 

filhos maiores de vinte e um anos e capazes, se habilitarem para o recebimento de diferenças 

advindas de revisão de benefício previdenciário, reconhecidas judicialmente, na hipótese de existir 

dependente habilitado à pensão por morte. De início, deve ser enfrentado o âmbito de aplicação do 

artigo 112 da Lei n. 8.213/1991, se restrita à Administração Pública ou extensiva também ao 

Judiciário. Quanto ao ponto, prevalece no STJ o entendimento no sentido de que a regra prevista no 

mencionado dispositivo legal se aplica tanto no âmbito administrativo como no judicial. A norma visa 

emprestar maior celeridade aos pagamentos dos valores de prestações previdenciárias não recebidas 

em vida pelo segurado, diante do seu caráter alimentar, atenua os rigores da lei civil para dispensar 

a abertura de inventário pelos pensionistas e, na falta deles, pelos demais sucessores do falecido. 

Desse modo, em razão dos princípios que regem o Direito Previdenciário e levando-se em conta a 

ausência de dispositivo restritivo na Lei de Benefícios, não há como restringir a aplicação do 

dispositivo à esfera administrativa, até mesmo porque, não é possível dividir o referido preceito legal 

para valer quanto à desnecessidade de abertura de inventário ou partilha e não valer na parte que dá 

preferência, sucessiva e excludente, aos dependentes do segurado, para recebimento de valores 

devidos ao autor que falece no curso da lide. A ideia retratada no dispositivo de lei foi a de excluir os 

valores do ingresso no espólio, introduzindo uma regra procedimental específica que afasta a 

competência do Juízo das Sucessões, para legitimar os dependentes previdenciários a terem acesso 

aos valores decorrentes de ação judicial proposta em vida pelo segurado. (REsp 498.336-PB, Quinta 

Turma, DJe 30/8/2004). No que toca à legitimidade ativa sucessória, da leitura do mencionado artigo 

é possível concluir que os dependentes previdenciários têm prioridade, em relação aos demais 

sucessores, no recebimento de valores não pagos em vida ao segurado. O legislador previu verdadeira 

exclusão dos demais herdeiros em relação aos dependentes previdenciários, de modo que, os valores 

não recebidos em vida pelo segurado serão pagos aos dependentes habilitados à pensão por morte, 

somente na falta destes, aos sucessores civis do falecido, levando-se em conta que nem sempre há 

coincidência entre os herdeiros do falecido e os seus dependentes habilitados a receber o benefício 

de pensão por morte. No âmbito do STJ, o tema foi enfrentado pela Terceira Seção, que por diversas 

oportunidades, como no julgamento do REsp 614.675-RJ (Sexta Turma, DJ 21/6/2004), 

interpretando o artigo 112 da Lei n. 8.213/1991, consignou as seguintes conclusões: "Trata-se, como 

se vê, de norma de direito material, que impõe à Administração Pública o dever de pagar os valores 
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previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, prioritariamente, aos dependentes habilitados 

à pensão por morte, para só então, na falta desses, aos demais sucessores na forma da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento.” 

PROCESSO 
REsp 1.441.457-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 

unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Contribuição ao PIS e COFINS.. Valores pagos pelas empresas de transportes 

às empresas rodoviárias que são retidos por estas quando da venda de 

passagens aos usuários dos serviços de transportes. Conceito de 

faturamento. Art. 3º da lei n. 9.718/98. Incidência. 

DESTAQUE 

Incide a contribuição ao PIS e COFINS sobre o valor do percentual repassado pelas empresas de 

transporte de passageiros às empresas rodoviárias.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O caso refere-se à incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores pagos pelas 

empresas de transportes às empresas rodoviárias que são retidos por estas quando da venda de 

passagens aos usuários dos serviços de transportes. No julgamento do RE 585.235-MG (DJe 

27/11/2008), o Supremo Tribunal Federal apreciou o recurso extraordinário submetido a 

repercussão geral e definiu que a noção de faturamento deve ser compreendida no sentido estrito 

de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou 

seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais consoante 

interpretação dada pelo RE n. 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 

03.10.2006) e pelo RE n. 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 

10.10.2006). Quando a empresa é prestadora de serviços de transporte intermunicipal de 

passageiros que vende suas passagens por meio de empresa rodoviária para a qual destina um 

percentual de 11% (onze por cento) desta receita que é retido pela própria empresa rodoviária no 

momento em que vende as passagens aos usuários dos serviços de transporte, evidenciam-se duas 

relações contratuais Na primeira, ela figura como contratada pelo usuário dos serviços de 

transporte e, na segunda, ela figura como contratante da empresa rodoviária para efetuar a venda 

das passagens. Sendo assim, seu faturamento é composto pelo valor integral da venda das 

passagens, que é a paga pelo primeiro contrato, nele incluído o valor correspondente ao retido pela 

empresa rodoviária (receita proveniente da prestação de serviços de transporte). O STJ já julgou, 

por dois recursos representativos da controvérsia e pela Corte Especial, ser ilegítima a supressão 

de etapa econômica, mediante contrato, como forma de descaracterizar a obtenção de faturamento, 

base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Seguem os precedentes: REsp. n. 

1.141.065-SC, Primeira Seção; REsp. n. 1.339.767-SP, Primeira Seção; AgRg nos EREsp. n. 529.034-

RS, Corte Especial. O fundamento determinante de todos esses precedentes vinculantes é o de que 

os contratos firmados pelas pessoas jurídicas contribuintes não podem retirar da base de cálculo 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS parcela de seu faturamento ou receita a pretexto de 

haver retenção desses valores pela outra parte contratante antes do seu ingresso no caixa da 

empresa contribuinte. Para haver essa exclusão é preciso lei federal específica. Por oportuno, cabe 

observar que o CPC/2015 estabelece em seu art. 926 que é dever dos tribunais uniformizar a sua 
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jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. A integridade e coerência da jurisprudência 

exigem que os efeitos vinculante e persuasivo dos fundamentos determinantes (arts. 489, §1º, V; 

927, §1º; 979, §2º; 1.038, §3º) sejam empregados para além dos processos que enfrentam a mesma 

questão, abarcando também processos que enfrentam questões outras, mas onde os mesmos 

fundamentos determinantes possam ser aplicados. 
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TERCEIRA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.528.627-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA 

Propriedade intelectual. Direitos Autorais. Alegação de ofensa a direitos 
autorais na criação de disciplina de pós-graduação da faculdade de letras da 
UFSC. Objetivos da disciplina e bibliografia básica que seriam idênticos ao de 
dissertação de mestrado. Não configuração da alegada ofensa.  

DESTAQUE 

As ideias que servem de base e a bibliografia de que se vale autor de texto de dissertação de mestrado 
não estão abarcadas pela proteção aos direitos de autor.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, defendeu-se ter havido ofensa a direito de autor, por ter sido utilizada, sem prévia 
autorização, pesquisa de dissertação de mestrado em programa de pós-graduação de faculdade.  
Segundo preconiza o art. 7º da Lei n. 9.610/1998, em seu caput, são protegidas as obras intelectuais 
que configuram criação do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Em 
seu rol exemplificativo de obras protegidas, o art. 7º elenca, em seus incisos I e II, as obras científicas 
e as conferências, respectivamente. Portanto, não há dúvidas de que a dissertação do autor, bem como 
as apresentações realizadas em eventos científicos, estão devidamente protegidas à luz do direito 
autoral. Deve-se averiguar, porém, em que extensão se dá essa proteção. O referido inciso I já sinaliza 
que a proteção de que gozam as obras literárias e científicas limitam-se ao seu texto. Ademais, o art. 
8º do referido diploma expressamente exclui do âmbito de proteção dos direitos autorais as ideias. É 
basilar na seara dos Direitos Autorais o pressuposto de que, se as obras em si estão sob a proteção 
dos direitos de autor, as ideias de que decorrem não encontram a mesma proteção. Esta regra se 
justifica na própria finalidade dos direitos autorais, que é servir de incentivo à produção artística, 
científica e cultural, de modo a fomentar o desenvolvimento e incentivar a cultura. Para o 
cumprimento dessa finalidade, ao autor de obra considerada protegida é conferido o monopólio de 
sua exploração, dependendo de sua prévia e expressa autorização qualquer forma de utilização da 
obra. Exatamente por este motivo, o ordenamento protege apenas e tão somente a forma de 
expressão utilizada na obra, e não a ideia nela contida, que se encontra em domínio público e pode 
ser por todos utilizada. Mais especificamente, o § 3º do art. 7º da Lei n. 9.610/1998 determina que, 
tratando-se de obra no domínio das ciências, a proteção recai apenas sobre a forma literária ou 
artística, e não abrange seu conteúdo científico ou técnico. Referida norma tem por finalidade 
justamente impedir o que pretende a autor: a tentativa de monopolizar um ramo científico ou enfoque 
técnico sob o pretexto de proteção a direitos de autor. Ressalte-se que, quanto à bibliografia de sua 
pesquisa, pode-se aplicar, por analogia, o inciso XIII do art. 7º da Lei n. 9.610/1998, que trata das 
coletâneas, compilações, bases de dados e outras obras, cuja proteção como direitos autorais é 
assegurada quando, por sua disposição, seleção e organização, configure criação intelectual. Referida 
proteção, porém, não abarca, de forma alguma, os dados ou materiais em si mesmos, de acordo com 
o § 2º do referido dispositivo. No meio acadêmico e científico, as pesquisas se desenvolvem 
normalmente a partir da revisão bibliográfica de pesquisas prévias, que indicam caminhos já 
percorridos dentro de um campo específico do conhecimento. O compartilhamento de informações 
científicas no meio acadêmico mostra-se não apenas útil, mas necessário, sendo benéfico para a 
instituição de ensino e pesquisa, para os pesquisadores e para a sociedade como um todo. 
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PROCESSO 
REsp 1.442.674-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 7/3/2017, DJe 30/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Contrato de transporte internacional de carga. Insumos. Relação de consumo. 

Inocorrência. Vinculação entre o contrato principal e o acessório de 

transporte. 

DESTAQUE 

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC ao contrato de transporte de mercadorias 

vinculado a contrato de compra e venda de insumos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia central diz respeito à aplicação do CDC a uma pretensão indenizatória decorrente de 

extravio de insumos (componentes de autopeças) em transporte aéreo. Trata-se de relação jurídica 

acessória de transporte, vinculada a contrato de compra e venda de insumos para a indústria de 

autopeças. Na origem entendeu-se que essa relação jurídica de transporte de carga configuraria 

relação de consumo, fazendo-se uma distinção com a relação jurídica estabelecida no contrato 

principal.  Todavia, não é possível reconhecer a caracterização de relação de consumo no contrato de 

transporte de mercadoria celebrado no caso. O conceito básico de consumidor foi fixado no CDC, em 

seu art. 2º, ao estatuir que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatária final”. A nota característica dessa definição está na identificação de uma 

pessoa (física ou jurídica) como destinatária final de um produto ou serviço para que possa ser 

enquadrada como consumidora. A condição de destinatário final de um bem ou serviço constitui a 

principal limitação estabelecida pelo legislador para a fixação do conceito de consumidor e, 

consequentemente, para a própria incidência do CDC como lei especial. Há necessidade, assim, de se 

estabelecer o alcance dessa expressão, que constitui o elemento teleológico dessa definição. 

Considera-se destinatário final aquele que, no ato de consumir, retira o bem do mercado. Seguindo 

nessa linha de raciocínio, a Segunda Seção acabou por firmar entendimento centrado na teoria 

subjetiva ou finalista (REsp 541.867-BA, DJe 16/5/2005), posição hoje consolidada no âmbito deste 

STJ. Porém, a jurisprudência, posteriormente, evoluiu para admitir uma certa mitigação da teoria 

finalista na hipótese em que, embora não verificada a condição de destinatário final, constata-se a 

vulnerabilidade do consumidor profissional ante o fornecedor. No caso, não se aplica a referida 

mitigação da teoria finalista, pois a contratante do serviço de transporte sequer alegou a sua 

vulnerabilidade perante a empresa contratada. Portanto, sob a ótica da teoria finalista, seria o caso 

de analisar se a contratante do serviço de transporte de carga é destinatária final fática e econômica 

desse serviço. Contudo, uma vez que a carga transportada é insumo, o contrato celebrado para o 

transporte desse insumo fica vinculado a essa destinação, não havendo necessidade de se perquirir 

acerca da destinação econômica do serviço de transporte. 
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PROCESSO 
REsp 1.599.535-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 14/3/2017, DJe 21/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Corretagem de valores e títulos mobiliários. Relação de consumo. Incidência 
do CDC.  

DESTAQUE 

Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender 
necessidades próprias, e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de 
corretagem de valores e títulos mobiliários. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia à incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos 
mobiliários. Na legislação que trata das relações de consumo, a definição de consumidor se encontra 
dispersa em alguns dispositivos do CDC, quais sejam: art. 2º, caput e parágrafo único, art. 17 e art. 29. 
Cada um deles, endereçando um determinado tipo de situação em que o consumidor possa se 
encontrar em relação de vulnerabilidade a um fornecedor, mesmo que para isso haja equiparações 
legais. Após alguma oscilação, a jurisprudência do STJ atualmente se encontra consolidada no sentido 
de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da 
teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão 
somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. (REsp 
1.195.642-RJ, DJe 21/11/2012). Com isso, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, 
assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, 
compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser 
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei n. 8.078/1990, aquele que exaure a função 
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. A despeito 
disso, a jurisprudência tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às 
pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado. Nesse 
sentido, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas 
hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 
situação de vulnerabilidade. A atividade relacionada à corretagem de valores e títulos mobiliários 
está regida pelas Leis n. 4.728/1965, 6.385/1976, 6.404/1976, 7.913/1989, 7.940/1989, 
8.178/1991, além de diversos atos normativos infralegais. No entanto, apesar da alta incidência de 
regras reguladoras e uma longa lista de proibições, a natureza da atividade de corretagem de títulos 
e valores mobiliários não é substancialmente alterada: ainda é uma prestação de serviço a um 
consumidor final. O valor da operação comercial envolvida em um determinado contrato é incapaz 
de retirar do cidadão a natureza de consumidor a ele conferida pela legislação consumerista. Assim, 
o CDC é aplicável tanto ao comércio popular quanto ao consumo de alto padrão. É incabível, aliás, 
retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de 
discernimento comparado ao da média dos consumidores. Assim, mesmo que haja um discernimento 
acima da média dos consumidores, não deixa de se encontrar o contratante de serviços de 
investimentos, em relação às empresas, numa situação de clara vulnerabilidade referente à prestação 
de serviço contratada. 

 

 

 



11 
 

PROCESSO 
REsp 1.608.700-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 9/3/2017, DJe 31/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Serviço de telefonia. Cessão de milhares de contratos de participação 

financeira. Relação de Consumo. Inexistência.   

DESTAQUE 

A condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de 

participação financeira.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia em definir se o cessionário de contratos de participação financeira mantém a 

condição de consumidor do promitente-assinante. Inicialmente, relembra-se que os contratos de 

participação financeira têm natureza híbrida, enfeixando duas relações jurídicas autônomas, relativas 

à (i) prestação do serviço telefônico entre o usuário e a empresa de telefonia, e (ii) à emissão de ações, 

entre o acionista e a companhia. No caso analisado, as linhas telefônicas e os próprios contratos 

permaneceram com os promitentes-assinantes, sendo transferida apenas a segunda relação jurídica, 

concernente aos valores mobiliários. Sobre o tema, é certo que a jurisprudência do STJ se firmou no 

sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações que têm como objeto o 

cumprimento de contratos de participação financeira, pois diretamente atrelados ao serviço de 

telefonia. De fato, o interessado, para ter acesso ao serviço público de telefonia, tinha que 

obrigatoriamente se tornar acionista da respectiva concessionária. Nesse sentido, justifica-se que a 

proteção ao consumidor se estenda ao contrato como um todo, tanto no que concerne à prestação de 

serviços telefônicos quanto à retribuição em ações, pois a condição de acionista era imposta ao 

consumidor, sendo a administração de seus recursos por terceiros compulsória. Assim, mesmo nas 

hipóteses em que o adquirente originário vinha a juízo requerer apenas a complementação de ações, 

sem nenhuma pretensão quanto ao serviço de telefonia, era reconhecida a incidência do estatuto 

consumerista em virtude de sua vulnerabilidade e, no mais das vezes, hipossuficiência. Outra, porém, 

é a situação retratada, em que se tem cessionária de milhares de contratos de participação financeira, 

os quais já foram objeto de outras negociações anteriores. Nesse caso, a pretensão se resume ao 

recebimento de ações e seus respectivos consectários, não havendo irresignação relativa ao uso dos 

serviços de telefonia. Não se identifica, também, vínculo com a situação originária do adquirente da 

linha telefônica, que era compelido a subscrever ações caso quisesse usar o sistema de telefonia. O 

que se verifica, na hipótese, são transações havidas entre sociedades empresárias, de índole 

comercial, não se identificando quer a vulnerabilidade, quer a hipossuficiência do cessionário. Além 

disso, a cessão está resumida à integralidade dos direitos creditícios, participações, direitos 

acionários, proventos e valores ainda não recebidos, decorrentes dos contratos de participação 

financeira. Trata-se, portanto, de cessão de crédito e não de cessão de posição contratual, pois não há 

cessão da inteira posição no ajuste. Assim, considerando que as condições personalíssimas do 

cedente não se transmitem ao cessionário, a condição de consumidor do promitente-assinante não se 

transfere aos cessionários do contrato de participação financeira.  
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PROCESSO 
REsp 1.655.722-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 14/3/2017, DJe 22/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação rescisória. Hipótese de cabimento. Violação à literal disposição de lei. 
Precedente do STJ com eficácia vinculante. 

DESTAQUE 

Nos casos em que se admite a relativização da súmula 343 do STF, não é cabível propositura da ação 
rescisória com base em julgados que não sejam de observância obrigatória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a propositura de ação rescisória com o argumento de 
que o acórdão rescindendo confronta a jurisprudência do STJ. Sobre a ação rescisória fundada no 
inciso V do art. 485 do CPC/73, oportuno destacar que a Súmula n. 343/STF nega o seu cabimento 
quando o texto legal tiver interpretação controvertida nos tribunais. A despeito disso, o STF tem 
admitido a ação rescisória por “ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão 
rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida, ou seja, anterior à orientação fixada 
pelo Supremo Tribunal Federal”, porque “a manutenção de decisões das instâncias ordinárias 
divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição 
e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional” (AR 1.478, DJe de 01/02/2012). No 
âmbito do STJ, a Primeira Seção decidiu que “a ação rescisória é cabível, se, à época do julgamento 
originário cessara a divergência, hipótese que o julgado divergente, ao revés de afrontar a 
jurisprudência, viola a lei que confere fundamento jurídico ao pedido” (AgRg nos EREsp 772.233/RS, 
DJe de 02/05/2016). A Segunda Seção, igualmente, assentou entendimento segundo o qual, “nas 
hipóteses em que, após o julgamento, a jurisprudência, ainda que vacilante, tiver evoluído para sua 
pacificação, a rescisória pode ser ajuizada” (AR 3.682/RN, DJe de 19/10/2011). Com efeito, a 
relativização da Súmula n. 343/STF visa a conferir maior eficácia jurídica aos precedentes dos 
Tribunais Superiores, ou melhor, “à tese ou ao princípio jurídico (ratio decidendi) assentado na 
motivação do provimento decisório”, que é o precedente em sentido estrito. No entanto, convém 
destacar que embora todos os acórdãos exarados pelo STJ possuam eficácia persuasiva, funcionando 
como paradigma de solução para hipóteses semelhantes, nem todos constituem precedente de 
eficácia vinculante. Pela sistemática do CPC/73, apenas aqueles processados na forma do art. 543-C 
têm natureza impositiva para os órgãos subordinados. Já a nova sistemática adotada pelo CPC/15 
impõe aos juízes e tribunais a observância obrigatória dos acórdãos proferidos pelo STJ em incidente 
de assunção de competência e julgamento de recurso especial repetitivo; e também da orientação do 
plenário ou do órgão especial (art. 927). Nessa toada, a despeito do nobre papel constitucionalmente 
atribuído ao STJ, de guardião da legislação infraconstitucional, não há como autorizar a propositura 
de ação rescisória – medida judicial excepcionalíssima – com base em julgados que não sejam de 
observância obrigatória, sob pena de se atribuir eficácia vinculante a precedente que, por lei, não o 
possui. Isso porque, a se admitir que a parte pudesse ajuizar a ação rescisória com base em quaisquer 
julgados do STJ, ainda que refletissem a “jurisprudência dominante”, estar-se-ia impondo ao Tribunal 
o dever de decidir segundo o entendimento neles explicitado, o que afronta a sistemática processual 
dos precedentes. Em atenção à segurança jurídica, portanto, a coisa julgada só há de ser rescindida, 
com base no art. 485, V, do CPC/73, acaso a controvérsia seja solucionada pelo STJ em sentido 
contrário ao do acórdão rescindendo, por meio de precedente com eficácia vinculante (art. 543-C do 
CPC/73 ou art. 927 do CPC/15), que unifica a interpretação e aplicação da lei. 
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PROCESSO 
REsp 1.641.160-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 16/3/2017, DJe 21/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação de cobrança. Pagamento do débito por terceiro. Extinção do processo, 

sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual. 

Condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Rateio entre as partes. 

DESTAQUE 

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela perda do objeto da 

ação em razão de ato de terceiro e sem que exista a possibilidade de se saber qual dos litigantes seria 

sucumbente se o mérito da ação fosse julgado, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

deve ser rateado entre as partes. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a determinar quem deve ser condenado ao pagamento dos ônus da 

sucumbência quando o processo de ação de cobrança é extinto, sem resolução de mérito, em virtude 

de pagamento efetuado por terceiro. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido 

de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução 

de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu 

causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente na orientação de que, sendo o processo 

julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio 

da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos 

litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. A situação versada nos autos 

demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus 

sucumbenciais, de modo que se mostra adequado que cada uma das partes suporte os encargos 

relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela 

sentença. 

 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.508.929-RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 

em 7/3/2017, DJe 21/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução de astreintes. Interposição de apelação. Não conhecimento. Impossibilidade 

de redução de ofício do valor da multa. 

DESTAQUE 

O valor das astreintes não pode ser reduzido de ofício em segunda instância quando a questão é 

suscitada em recurso de apelação não conhecido. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se órgão julgador pode conhecer de ofício determinada questão e 

emitir pronunciamento de mérito a seu respeito mesmo quando não aberta a sua jurisdição. Com 

efeito, na linha dos precedentes deste STJ, a decisão que fixa a multa cominatória não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada a qualquer tempo, mesmo na fase executiva, até de ofício. Contudo, isso não 

quer dizer que o órgão julgador está autorizado a conhecer de ofício do tema em recurso que não 

tenha nem sequer ultrapassado a instância de conhecimento, isto é, que não tenha sido nem mesmo 

admitido. No caso, o recurso de apelação não poderia ter sido conhecido. Nesses termos, se o apelo 

não foi conhecido, é mister concluir que tampouco se abriu a jurisdição recursal, razão pela qual 

impossível a emissão de qualquer pronunciamento de mérito, ainda que de ofício. Dizer que 

determinada questão pode ser conhecida de ofício significa reconhecer que o juiz pode decidi-la 

independentemente de pedido, mas há de haver um momento processual adequado para tanto. 

Admitindo-se que o momento adequado para a entrega de uma prestação jurisdicional de mérito só 

se inaugura, no caso dos recursos, quando ultrapassada sua admissibilidade, tem-se de concluir que, 

no âmbito recursal cível, não cabe pronunciamento meritório de ofício sem que o recurso tenha sido 

previamente admitido. 

 

PROCESSO 
REsp 1.493.067-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 21/3/2017, DJe 24/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação civil pública. Indisponibilidade de bens. Integralidade do patrimônio. 

Execução. Expropriação. Adjudicação de bem. Coisa determinada e específica. 

Impedimento. Ausência.  

DESTAQUE 

A indisponibilidade de bens do executado deferida em ação civil pública não impede a adjudicação de 

um determinado bem ao credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo 

judicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que se o devedor não adimplir espontaneamente com as prestações a 

que se sujeitou, a atuação do Estado é necessária para compeli-lo a satisfazer o direito de crédito de 

um determinado credor previsto em um título executivo. Nessa hipótese, a fim de evitar que essa 

atividade estatal seja infrutífera, o ordenamento jurídico prevê meios de remediar e precaver essa 

situação, evitando a gestão ruinosa do devedor sobre seu patrimônio por meio de determinadas 

medidas que atuam sobre seu poder de livremente dispor de seus bens. A indisponibilidade é uma 

dessas medidas destinadas à garantia da satisfação de uma dívida. Trata-se de cautelar inominada, 

deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado 

prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu 

patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio. Diferentemente do que ocorre na 

indisponibilidade, no arresto, a perda do poder de disposição incide sobre um determinado ou 

determinados bens porque já se sabe quantos deles serão necessários à satisfação da dívida, o que é 

justificado pelo fato de que sua decretação depende da existência de prova literal da dívida líquida e 
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certa. Além disso, o arresto “apenas importa na ineficácia da transmissão dominial” (REsp 

819.217/RJ, Terceira Turma, DJe 06/11/2009; REsp 487.921/SP, Quarta Turma, DJe 2/5/2013), haja 

vista que a ineficácia se restringirá apenas a um negócio jurídico realizado sobre um bem específico, 

dada sua vinculação à dívida a ser executada. Ademais, diferentemente da indisponibilidade cautelar, 

a inalienabilidade e impenhorabilidade legal e a voluntária incidem somente sobre bens 

determinados, não sobre a integralidade do patrimônio do devedor. Já a expropriação é o ato final da 

execução por quantia certa, consistindo no ato da autoridade judicial por meio do qual se retira 

coativamente a propriedade ou posse de alguém com o objetivo de obter-se a prestação suficiente à 

satisfação do crédito exequendo. Por se tratar de atuação coativa do Estado, a adjudicação não pode 

ser impedida pela cautelar atípica de indisponibilidade de bens, a qual atua sobre o poder de o 

devedor dispor sobre todo seu patrimônio de acordo com sua vontade. Ademais, não havendo um 

direito de preferência especial de um outro credor sobre um bem determinado do devedor, a 

adjudicação não pode ser obstruída pela indisponibilidade, que não impõe a um bem específico a 

situação de inalienabilidade ou impenhorabilidade, afastando sua sujeição à execução. Caso contrário, 

se a indisponibilidade impedisse a penhora ou a expropriação do bem do patrimônio do devedor, 

conforme asseverou o i. Min. Ruy Rosado de Aguiar, “o réu com bens indisponíveis receberia um bill de 

indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em 

prejuízo dos seus credores, que nenhuma relação têm com os atos que determinaram aquela iniciativa 

” (REsp 418.702/DF, Quarta Turma, DJ 07/10/2002). 

 

PROCESSO 
REsp 1.311.071-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 21/3/2017, DJe 24/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Rito do Decreto-Lei n. 

911/1969. Legitimidade ativa. Instituições financeiras e sociedades 

equiparadas. Organização da sociedade civil de interesse Público - OSCIP. 

Instituição de Microcrédito Produtivo Orientado. Classificação ou equiparação 

com instituição financeira. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

A organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP -, mesmo ligada ao Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, não pode ser classificada ou equiparada à instituição 

financeira, carecendo, portanto, de legitimidade ativa para requerer busca e apreensão de bens com 

fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se as pessoas jurídicas qualificadas como organizações da 

sociedade civil de interesse público - OSCIP - podem utilizar a ação de busca e apreensão, pelo rito do 

Decreto-Lei n. 911/1969, para recuperar a posse de bens vinculados à alienação fiduciária acessória 

do contrato de abertura de microcrédito, vinculado ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado - PNMPO. De acordo com as disposições do art. 8º-A do Decreto-Lei n. 911/69, o 

procedimento judicial de Busca e Apreensão por ele regulado aplica-se exclusivamente às hipóteses 

de operações do mercado financeiro e de capitais e de garantia de débitos fiscais ou previdenciários. 

Conclui-se, assim, por todos os vértices de análise, que a retomada de bens pelo procedimento célere 
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do Decreto-Lei n. 911/1969 é instrumento exclusivo das instituições financeiras e das sociedades 

com elas equiparadas. De acordo com os arts. 17 e 18 da Lei n. 4.595/1964, são instituições 

financeiras as pessoas jurídicas públicas e privadas que, mediante prévia autorização do Banco 

Central, tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 

recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor 

de propriedade de terceiros. Na mesma toada, a Lei n. 9.790/1999, legislação responsável pela 

qualificação das pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da 

sociedade civil de interesse público, determina que dentre as atividades vedadas para esses entes de 

cooperação estão as "creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação com o sistema financeiro 

nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal". Por seu turno, a Lei n. 10.194/2005 

equiparou à instituição financeira, exclusivamente, as sociedades de crédito ao microempreendedor 

e à empresa de pequeno porte, pessoas jurídicas que têm sua constituição, organização e 

funcionamento disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional e sujeitam-se à fiscalização do Banco 

Central do Brasil, sem fazer remissão à OSCIP que, repita-se, é regida por lei própria (Lei n. 

9.790/1999), silente quanto ao tema. Da mesma forma, a lei constitutiva do Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO (Lei n. 11.110/2005) elencou as sociedades de crédito 

ao microempreendedor e as organizações da sociedade civil de interesse público como instituições 

de microcrédito distintas, dedicando-lhes tratamento individualizado. Desse modo, uma OSCIP - 

entidade não autorizada pelo Banco Central e de dedicação vedada a atividades ligadas ao sistema 

financeiro nacional-, por certo, não se insere no conceito de instituição financeira ou pode ser a elas 

equiparada, circunstância que confirma a sua ilegitimidade para manejar o procedimento de busca e 

apreensão regulado pelo Decreto-Lei n. 911/1969. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.621.610-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 7/2/2017, DJe 20/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Partilha de bens em dissolução de união estável. Anulação. Coação moral 
irresistível. Prazo decadencial de 4 anos. Art. 178 do Código Civil. Segurança 
Jurídica. 

DESTAQUE 

É de quatro anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de união estável, 
por vício de consentimento (coação), nos termos do art. 178 do Código Civil. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia principal está em definir qual é o prazo de decadência do direito de se anular partilha 
de bens em dissolução de união estável, sob alegação de vício na manifestação da vontade (coação 
irresistível). No Tribunal de origem, a matéria foi tida como controvertida no âmbito da doutrina e da 
jurisprudência, ora se entendendo pela aplicação do prazo ânuo – analogia advinda da partilha 
hereditária decorrente da sucessão causa mortis (arts. 1.029 do CPC/1973 e 2.027 do CC/2002), ora 
se concluindo pela incidência do prazo geral decadencial de 4 anos para a anulação dos negócios 
jurídicos em geral (art. 178 do CC/2002). Contudo, sob a vigência do diploma civil anterior, fato é que 
a questio acabou pacificando-se no âmbito das Cortes Superiores, tanto no STF (quando ainda lhe 
competia velar pela uniformidade do direito federal) como no STJ, tendo-se definido que o prazo 
decadencial de 1 ano seria específico para anulação da partilha do direito sucessório, não havendo 
falar em sua extensão para as demais espécies de partilha amigável, que se submeteriam à regra geral 
de 4 anos. Não houve alterações de ordem normativa com o advento do Código Civil de 2002, tendo 
este repetido, no parágrafo único do art. 2.027 (Livro V, Do Direito das Sucessões), o que era previsto 
no art. 1.805 c/c 178, § 6°, V, do CC/1916, isto é, ficou mantido o prazo único e específico de 1 ano 
para a anulação da partilha no âmbito da sucessão hereditária. Nessa ordem de ideias, não se verifica 
mutação jurídico-normativa a justificar alteração da consolidada jurisprudência dos tribunais 
superiores. Entender de forma diversa acabaria por se trazer insegurança jurídica, repudiando o 
ordenamento jurídico e a própria ideologia do novel diploma instrumental, que preza justamente 
pelo prestígio da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente (CPC/2015, art. 926). 
Ademais, não parece possível a exegese extensiva, por meio da analogia, quando sabidamente existe, 
no próprio ordenamento jurídico, regra jurídica geral que se amolda perfeitamente à tipicidade do 
caso – art. 178 do CC, que estabelece o prazo de decadência de 4 anos para anular, por vício da vontade 
(erro, dolo, coação e lesão) o negócio jurídico, como sói a partilha fruto da autonomia da vontade para 
dissolução de casamento ou união estável. Deveras, é inadequada a utilização de interpretação 
extensiva de uma exceção à regra geral - arts. 2.027 do CC e 1.029 do CPC/73, ambos inseridos, 
respectivamente, no Livro "Do Direito das Sucessões" e no capítulo intitulado "Do Inventário e Da 
Partilha" -, para o preenchimento de lacuna inexistente (já que o art. 178 do CC normatiza a questão), 
ainda mais quando a exegese acaba por limitar ainda mais os direitos subjetivos, já que a adoção de 
prazo decadencial reduzido acarreta, inarredavelmente, em extinção mais rápida do direito da parte. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 960. 

 

Recursos especiais submetidos à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia: 
Discute-se a validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de 
corretagem nas promessas de compra e venda celebradas no âmbito do programa 'Minha Casa, 
Minha Vida'. REsp 1.601.149-RS e REsp 1.602.042-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 
3/4/2017. 
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Número 601                         Brasília, 10 de maio de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.389.750-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 14/12/2016, DJe 17/4/2017. (Tema 879) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de repetição de indébito. Tarifa de energia elétrica. Relação contratual. 
Consumidor e concessionária do serviço público. Interesse da ANEEL. Não 
ocorrência, em regra. 

DESTAQUE 

Não há, em regra, interesse jurídico da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – para figurar 
como ré ou assistente simples de ação de repetição de indébito relativa a valores cobrados por força 
de contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária 
do serviço público. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Sob o rito do art. 543-C do CPC (atualmente 1.036 e seguintes do CPC/2015), foi admitida a seguinte 
tese controvertida: "questão atinente ao interesse jurídico da ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) para figurar no polo passivo de ação revisional e de repetição de indébito relativa a contrato 
de fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço 
público". O Superior Tribunal de Justiça, por meio de diversos julgados anteriores, sedimentou a 
compreensão de que não há, em regra, interesse jurídico da ANEEL para figurar como ré ou assistente 
simples de Ação de Repetição de Indébito relativa a valores cobrados por força de contrato de 
fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço 
público.  
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PROCESSO 
REsp 1.564.070-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 22/3/2017, DJe 18/4/2017. (Tema 941) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Previdência complementar fechada. Regime financeiro de capitalização. 
Reajuste do benefício suplementar. Previsão regulamentar de paridade com 
os índices da previdência oficial. Extensão de aumentos reais. Inviabilidade. 

DESTAQUE 

Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a 
previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de 
Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão consiste em saber se, em se tratando de plano de benefícios administrado 
por entidade de previdência complementar fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base 
nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, garante também a extensão 
das taxas correspondentes a eventuais aumentos reais do benefício oficial. Inicialmente, cumpre 
consignar que previdência complementar e Regime Geral de Previdência Social são regimes jurídicos 
diversos e autônomos, com regramentos específicos, tanto em nível constitucional quanto 
infraconstitucional. No âmbito da CF, o art. 202 consagra o regime de financiamento por capitalização, 
ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar, baseado na prévia constituição 
de reservas que garantam o benefício contratado, adesão facultativa e organização autônoma em 
relação ao regime geral de previdência social. Essas reservas, consagradas pela Lei n. 6.435/77, são 
atualmente regidas art. 1º da LC n. 109/2001. Nessa toada, enquanto a previdência social adota o 
regime de repartição simples, que funciona em sistema de caixa, no qual o que se arrecada é 
imediatamente gasto, sem que haja, por regra, um processo de acumulação de reservas, a previdência 
complementar adota o de capitalização, que pressupõe a acumulação de recursos para a formação de 
reservas, mediante não apenas o recolhimento de contribuição dos participantes, assistidos e 
eventual patrocinador, mas também do resultado dos investimentos efetuados com essas verbas 
arrecadadas (que têm muita relevância para a formação das reservas para o custeio dos benefícios). 
É dizer, a Lei consagra o princípio, basilar ao regime de previdência complementar, de preservação 
da segurança econômica e financeira atuarial da liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de 
benefícios, e afasta o regime de financiamento de caixa ou repartição, em que o acerto de contas entre 
receitas e despesas ocorre por exercícios. Com essas premissas, pode-se concluir que no regime de 
previdência privada não se admite a concessão de benefício algum sem a formação da prévia fonte de 
custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Aliás, a fórmula 
apropriada para eventual aumento real de benefício que acaso delibere o Conselho Deliberativo da 
entidade (Órgão administrativo máximo das entidades fechadas) é estabelecida pelo art. 20 da LC n. 
109/2001 – em nítido prestígio ao regime de capitalização –, segundo o qual eventual resultado 
superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas – ao final do exercício, satisfeitas as 
exigências regulamentares relativas aos mencionados planos –, será destinado à constituição de 
reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor das reservas matemáticas. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes, 
será estabelecida reserva especial para a revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três 
exercícios consecutivos, determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios – que poderá ser 
feita das mais diversas formas. Sendo assim, como o fundo formado pertence aos participantes e 
assistidos, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem – no sentido de conferir interpretação 
extensiva ao “reajuste” estabelecido no Regulamento Básico da entidade previdenciária –, é 
incompatível com o art. 3º, VI, da LC n. 109/2001. 
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CORTE ESPECIAL 

 

PROCESSO 
EREsp 1.415.522-ES, Rel. Min. Felix Fischer, por unanimidade, julgado 
em 29/3/2017, DJe 5/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ciência inequívoca da penhora “on-line”. Termo a quo para impugnação. 
Intimação formal. Prescindibilidade.  

DESTAQUE 

O termo inicial do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença é contado a partir 
da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora “on-line” realizada, não havendo necessidade de 
sua intimação formal.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência consiste na necessidade de intimação formal da parte para apresentar impugnação à 
fase de cumprimento de sentença, mesmo após comparecimento espontâneo nos autos. Em um 
primeiro momento, acentua-se que o CPC/1973 continha disposição relativa ao comparecimento 
espontâneo nos autos como forma de suprir a citação, conforme artigo 214, § 1º. Destaca-se que tal 
previsão foi ampliada no Novo Código de Processo Civil, que atualmente expõe no § 1º do artigo 239 
que "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, 
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. " Ora, 
se a própria lei preconiza ser desnecessário o ato formal de citação quando a parte comparecer 
espontaneamente aos autos, maior razão dispensá-lo em casos de intimações. Explica-se. A citação é 
o ato formal que tem por finalidade cientificar à parte da existência da demanda para formação da 
relação processual. No processo de conhecimento, a consequência jurídica prevista no Código de 
Processo Civil para aquele que não apresenta resposta no processo é a revelia, com presunção relativa 
de veracidade dos fatos. Assim, se o comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a falta 
de citação, inexiste motivo para se exigir uma intimação formal do devedor para apresentar 
impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, quando já existe, inclusive, provimento 
jurisdicional favorável ao credor. Comparando-se com execução de título extrajudicial, se o devedor 
comparecer espontaneamente aos autos e não apresentar embargos à execução, seu prazo será 
escoado a contar do comparecimento espontâneo. Ora, em se tratando de fase de cumprimento de 
sentença existe maior motivo para evitar formalidade exagerada, sendo, portanto, desnecessária a 
intimação para início do prazo de impugnação quando demonstrada ciência inequívoca do devedor 
quanto à penhora realizada nos autos. A parte não pode se valer de sua própria torpeza, 
comparecendo ao processo espontaneamente e a posteriori alegar que não foi iniciado seu prazo, 
pugnando pela expedição formal de ato de intimação para tão somente praticar o ato processual. Por 
fim, observa-se que a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária intimação para apresentação 
de impugnação à fase de cumprimento de sentença quando a parte deposita espontaneamente, sendo 
a data do depósito o termo a quo para a impugnação. O mesmo raciocínio deve ser aplicado quando 
houver penhora "on-line" de ativos financeiros e existir nos autos prova cabal de ciência inequívoca 
da parte devedora quanto à penhora realizada, pois a parte expressamente manifestou-se nos autos 
impugnando liberação de valores. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
AgRg no RMS 26.647-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
maioria, julgado em 2/2/2017, DJe 22/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Fornecimento de medicação gratuita. Dever do Estado. Direito fundamental à 
vida e à saúde. Ausência de perda do objeto. 

DESTAQUE 

Não há perda do objeto em mandado de segurança cuja pretensão é o fornecimento de leite especial 
necessário à sobrevivência de menor ao fundamento de que o produto serve para lactentes e o 
impetrante perdeu essa qualidade em razão do tempo decorrido para a solução da controvérsia. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a definir se há a perda do objeto em demanda cuja pretensão é o fornecimento 
de leite especial de uso contínuo a portador de alergia alimentar, considerando que o produto serve 
para lactentes e o impetrante já não detém essa qualidade. Inicialmente, vale destacar que a 
efetivação da tutela in casu está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, de modo que a 
ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida. A 
propósito, em consonância com os arts. 6º e 196 da CF, a Lei n. 8.080/90 determina em seus arts. 2º 
e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público. 
Ressalte-se, ainda, que o Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade 
de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 
7º da Lei n. 8.080/90). Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada 
moléstia e necessitando de medicamento para a combater, este deve ser fornecido pelo Estado de 
modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde. Especificamente sobre o tema 
controvertido, a Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 900.487-RJ, DJ 
28/2/2007, já decidiu que “a negativa de fornecimento de um medicamento de uso imprescindível 
ou, no caso, de leite especial de que a criança necessita, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco 
à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos 
constitucionalmente tutelados em primeiro plano.” Sendo assim, como é direito fundamental da 
pessoa e dever do Poder Público garantir a saúde e a vida, não há falar que o pleito se tornou 
infrutífero haja vista o decorrer do tempo até a solução da demanda. Ademais, cumpre destacar que 
a necessidade ou não do fornecimento de leite especial para a criança deverá ser apurada em fase de 
execução, quando será conferida oportunidade ao demandante para comprovar suas alegações. Nesta 
fase, também vale lembrar que, na impossibilidade do acolhimento do pedido principal formulado na 
exordial, em virtude da longa discussão judicial acerca do tema, nada impede que a parte requeira a 
conversão em perdas e danos. Desse modo, não é possível afastar a responsabilidade do Estado 
mediante a alegação de perda de objeto, cabendo ao Ente demandado judicialmente prover a 
prestação dos serviços necessários à saúde do requerente, sob pena de ofensa ao direito fundamental 
à saúde.  
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PROCESSO 
REsp 1.163.020-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
21/3/2017, DJe 27/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
ICMS. Fornecimento de energia elétrica. Base de cálculo. Tarifa de Uso do 
Sistema de Distribuição (TUSD). Inclusão.  

DESTAQUE 

A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõe o preço final da operação de fornecimento 
de energia elétrica e está incluída na base de cálculo do ICMS.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se se a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD – que é paga pelo consumidor que 
adquire energia elétrica diretamente dos agentes de comercialização ou de geração no mercado livre 
de energia elétrica – sofre a incidência do ICMS e/ou compõe a sua base de cálculo. De início, importa 
destacar que a atual legislação de regência do setor elétrico brasileiro permite que grandes 
consumidores de energia elétrica possam escolher livremente a empresa geradora e/ou 
comercializadora que lhes apresenta oferta mais vantajosa, não estando mais vinculados às condições 
de fornecimento de energia elétrica estabelecidas para o público em geral pela concessionária 
distribuidora local. Nesse ponto, registre-se que o Conselho Nacional de Política Fazendária, por meio 
do Convênio ICMS n. 117/2004, atribui "ao consumidor livre conectado à rede básica a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pela conexão e uso dos sistemas de transmissão 
de energia elétrica". A despeito do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a inexigibilidade 
do tributo sobre a TUSD, faz-se necessário que a controvérsia seja examinada por outro enfoque. 
Nessa toada, tem-se que o fato gerador do ICMS em questão diz respeito à circulação jurídica da 
energia elétrica fornecida ao consumidor "livre". Em razão de sua peculiar realidade física, sabe-se 
que a circulação da energia elétrica se dá com a ocorrência simultânea de sua geração, transmissão, 
distribuição e consumo. Essa realidade física revela, então, que a geração, a transmissão e a 
distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato 
gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser 
decotado da sua base de cálculo. Não trata a etapa de transmissão/distribuição de mera atividade 
meio – fundamento que até então embasava a jurisprudência desta Corte sobre o tema –, mas sim de 
atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. Nessa 
esteira, cabe salientar que a CF/88, no art. 34, § 9º, do ADCT, ao tratar da responsabilidade tributária 
das concessionárias distribuidoras em relação aos consumidores que recebem a energia diretamente 
da distribuidora, sem margem de negociação ou escolha (consumidores “cativos”) deixou claro que 
todas as etapas do processo de fornecimento da energia elétrica devem ser consideradas na 
composição do preço final da mercadoria a ser suportada pelo usuário.  Por outro lado, a exclusão 
dessa tarifa da base de cálculo do tributo implica flagrante violação ao princípio da igualdade e 
prejudica a concorrência, o que é expressamente vedado pelo art. 173, § 4º, da Carta Política. Embora 
materialmente não exista diferença na operação de fornecimento de energia elétrica, enquanto o 
"consumidor cativo” permanecerá pagando o ICMS sobre o preço final da operação, o "consumidor 
livre", além de poder barganhar um melhor preço das empresas geradoras/comercializadoras, 
recolherá o tributo apenas sobre o preço dessa etapa da operação. Por fim, cumpre lembrar que o 
mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que 
evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS 
representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores que arcam com 
o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os 
postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. 
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.535.222-MA, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 28/3/2017, DJe 4/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Promotor de Justiça. Ação civil para a perda do cargo. Prática de crime. Prazo 
prescricional. Termo a quo. Trânsito em julgado para a acusação da decisão 
proferida no feito criminal. Extinção da punibilidade que não impede o 
ajuizamento de ação cível. Independência das instâncias cível e penal.  

DESTAQUE 

Na hipótese de membro de Ministério Público Estadual praticar falta administrativa também prevista 
na lei penal como crime, o prazo prescricional da ação civil para a aplicação da pena administrativa 
de perda do cargo somente tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória na órbita 
penal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O regime jurídico dos membros do Ministério Público, no que concerne à previsão de perda do cargo, 
obedece ao disposto no art. 38, § 1º, da Lei Orgânica Nacional n. 8.625/93. Embora seja sabido que as 
instâncias cível, administrativa e penal são independentes e que a vinculação automática somente 
existe quando, na seara penal, se reconhece a negativa do fato ou da autoria, no caso específico do 
regime jurídico dos membros do Ministério Público existe uma particularidade: a ação cível para 
decretação da perda do cargo – hipótese analisada – somente pode ser proposta, depois de transitada 
em julgado a sentença proferida em ação penal, quando houver a prática de crime incompatível com 
o exercício do cargo. Ou seja, uma das condições de procedibilidade da ação civil para perda do cargo 
depende da existência de decreto condenatório proferido no juízo criminal. Diante dessas premissas 
é que exsurge a principal controvérsia dos autos, a respeito do termo inicial do prazo prescricional 
para tais hipóteses. Quando a lei determina que a ação civil para perda do cargo somente deve ser 
ajuizada após o trânsito em julgado da sentença penal, nos casos em que a falta funcional corresponde 
a uma conduta criminosa; por decorrência lógica, o prazo de prescrição somente pode iniciar-se, no 
bojo da ação civil de perda do cargo, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória na 
órbita penal. É de se notar a diferença quanto aos casos de processos criminais contra servidores 
públicos (não no caso dos membros do Ministério Público), quando a prescrição corre no processo 
administrativo disciplinar. É que, nesses casos, inexiste necessidade de aguardar o deslinde na esfera 
criminal. A diferença dessas premissas para a hipótese em exame é total. No presente debate, a 
garantia dada aos membros do Ministério Público de não poderem perder o cargo, senão por meio de 
ação civil própria e depois da sentença criminal transitada em julgado (prerrogativa que os demais 
servidores não possuem), não pode se transmudar em óbice para a punição justa e adequada. Pensar 
o contrário seria admitir a possibilidade de que a ação civil pública para perda do cargo sempre ficaria 
no aguardo de que a ação criminal fosse rápida e atingisse o trânsito em julgado, antes que o lapso 
prescricional (seja pela pena em abstrato, seja pena em concreto) incidisse no caso. Uma 
interpretação nesse patamar, além de contraditória, porquanto levaria à conclusão de que, mesmo 
impedindo de ingressar com uma demanda, ainda assim haveria um prazo prescricional correndo 
contra si, desborda de qualquer lógica jurídica. É dizer: prescrição somente ocorre quando alguém, 
podendo agir, deixa de fazê-lo, no tempo oportuno; não quando deixou de agir ex lege. 

 



7 
 

TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.642.323-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 28/3/2017, DJe 30/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL  

TEMA 
Exoneração de alimentos. Maioridade civil. Doença mental. Recebimento de 
Benefício Assistencial.  

DESTAQUE 

É presumida a necessidade de percepção de alimentos do portador de doença mental incapacitante, 
devendo ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar, 
independentemente da maioridade civil do alimentado.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação de exoneração de alimentos lastreada, tão só, no advento da maioridade civil do 
alimentado portador de doença mental crônica incapacitante que o impede de cuidar de si próprio ou 
de seus pertences, devendo estar continuamente sob amparo de familiares e em tratamento 
psiquiátrico. Na origem, o argumento determinante para exonerar o alimentante foi o fato de o 
alimentado passar a receber Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS – Lei n. 8.742/1993) à pessoa com deficiência de qualquer idade e com 
impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Fixadas essas 
premissas, convém destacar que a obrigação alimentar relativa a filho maior, porém incapaz, embora 
migre, tecnicamente, dos alimentos devidos em face do Poder Familiar para alimentos devidos por 
vínculo de parentesco, não importa em significativa alteração quanto à abrangência desses alimentos. 
Essa assertiva decorre, entre outras regulações, do quanto preconizado no art. 8º da Lei n. 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que fixa a obrigação da família de assegurar à 
pessoa com deficiência que não possa prover o próprio sustento, a efetivação de toda a gama de 
direitos relativos a seu bem-estar pessoal, social e econômico. Sob esse foco é de se ver que o julgador, 
diante do pedido formulado por um possível alimentado, não se volta inicialmente para a capacidade 
do alimentante, mas procura encontrar, diante da análise dos elementos que dispõe e do que 
vislumbra ser as necessidades do alimentado, o ideal dos alimentos ad necessitatem. Exsurge, da visão 
conceitual do processo de fixação dos alimentos, que possível aumento na renda do alimentado 
somente importará em redução, ou exoneração dos alimentos, se ela suprir o ideal de necessidade 
daquele alimentado. Cotejando essa teórica fórmula de fixação de alimentos com as bases fáticas 
construídas na origem, nos diz as máximas da experiência, que os gastos teóricos necessários para a 
manutenção do bem-estar de filho que tenha grave comprometimento mental, usualmente 
ultrapassam, em muito, a capacidade financeira dos seus genitores, razão pela qual, nessas 
circunstâncias, fixa-se o valor dos alimentos, não pela necessidade do alimentado, mas pela 
possibilidade do alimentante. Nesse contexto, o Benefício de Prestação Continuada recebido pelo 
alimentado, que equivale a um salário mínimo, por óbvio lhe agregou significativa qualidade de vida, 
mormente por se considerar a situação de penúria absoluta que deveria existir antes da sua 
percepção. Mas como se observa do cotidiano de famílias nas quais um dos membros é acometido de 
doença mental incapacitante, esse valor é ínfimo se comparado às efetivas necessidades dessa pessoa. 
E essa verdade se perpetua, mesmo que a esse benefício sejam acrescidos alimentos correspondentes 
a 30% do salário mínimo. É dizer: mesmo com a soma do benefício assistencial e a pensão alimentícia, 
os valores carreados para a manutenção do alimentado, ficarão bem aquém de suas reais 
necessidades. 
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PROCESSO 
REsp 1.629.000-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 28/3/2017, DJe 4/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Contrato de venda a crédito de bem móvel. Cláusula de reserva de domínio. 
Mora do comprador. Comprovação. Notificação extrajudicial. Possibilidade. 

DESTAQUE 

A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida 
com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial 
enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia trazida a debate consiste em definir se, na ação de apreensão e depósito de bem objeto 
de contrato de venda com reserva de domínio, a comprovação da mora do comprador somente pode 
ocorrer mediante protesto. Nos termos do art. 526 do CC/02, na hipótese de mora do comprador no 
adimplemento das prestações, abrem-se ao vendedor duas alternativas: a) o ajuizamento de ação 
para a cobrança das prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais; ou, b) a recuperação 
da posse da coisa vendida. Como se extrai da literalidade do mencionado dispositivo legal, essas 
alternativas são excludentes entre si: cabe ao vendedor optar pela cobrança das prestações em atraso 
e do saldo devedor em aberto – o inadimplemento resulta no vencimento antecipado da dívida – ou 
pelo exercício de seu direito potestativo de desconstituição do negócio jurídico, por meio da 
recuperação da coisa vendida (o que não prejudica seu direito à compensação pela depreciação do 
bem e outras despesas decorrentes do inadimplemento, conforme o disposto no art. 527 do CC/02). 
Independentemente da opção exercida pelo vendedor, é imprescindível “a constituição do comprador 
em mora”, que, nos termos do art. 525 do CC/02, ocorre mediante protesto do título ou interpelação 
judicial. A redação desse dispositivo legal pode levar à equivocada compreensão de que a mora do 
comprador apenas se caracteriza a partir do ato do protesto ou da interpelação judicial. Contudo, não 
é esse o verdadeiro alcance da norma. Com efeito, deve ser observado que a mora do comprador se 
configura com sua simples omissão em efetuar o pagamento das prestações ajustadas, haja vista que 
essas têm data certa de vencimento.  É, portanto, mora ex re, cujos efeitos – a exemplo da incidência 
de juros – se operam a partir do inadimplemento. Nesse contexto, a determinação contida no art. 525 
do CC/02 para o protesto do título ou a interpelação judicial não tem a finalidade de transformar a 
mora ex re em ex persona. A regra estabelece, apenas, a necessidade de comprovação da mora do 
comprador como pressuposto para a execução da cláusula de reserva de domínio, tanto na ação de 
cobrança das prestações vencidas e vincendas, como na ação de recuperação da coisa. Visa o ato, 
desse modo, conferir segurança jurídica às partes, funcionando, também, como oportunidade para 
que o comprador, adimplindo as prestações, evite a retomada do bem pelo vendedor. O advento da 
nova codificação civil impõe uma exegese sistêmica da questão, de modo a admitir a documentação 
da mora do comprador por meio de quaisquer dos instrumentos previstos no parágrafo único do art. 
397, quais sejam: a) o protesto; b) a interpelação judicial; e, c) a notificação extrajudicial. Por fim, 
convém salientar que, com a vigência do CPC/2015, essa aparente antinomia entre as regras 
processuais e o CC/02 restou superada, pois o novo CPC deixou de regulamentar o procedimento 
especial da ação de apreensão e depósito. Desse modo, a partir da vigência do CPC/2015, a venda com 
reserva de domínio encontra disciplina exclusiva no CC/02, aplicando-se, quando as partes estiverem 
em Juízo, as regras relativas ao procedimento comum ordinário ou, se for o caso, das normas afetas 
ao processo de execução. 
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PROCESSO 
REsp 1.634.077-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 9/3/2017, DJe 21/3/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Contrato de representação comercial.  Zona de Atuação. Exclusividade. 
Omissão contratual. Possibilidade de comprovação.  

DESTAQUE 

É possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante comercial 
quando: (i) não houver previsão expressa em sentido contrário; e (ii) houver demonstração por 
outros meios da existência da exclusividade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia em definir acerca da existência de zona exclusiva em contrato de 
representação comercial quando não há cláusula expressa no instrumento firmado entre as partes. 
Inicialmente, destaque-se que a representação comercial constitui um negócio jurídico com natureza 
de colaboração empresarial por aproximação, destinada a auxiliar a circulação e distribuição de 
produtos e serviços nos mercados consumidores. Está disciplinada por meio da Lei n. 4.886/65 que, 
em seu art. 27, aponta quais são os elementos obrigatórios de um contrato de representação 
comercial autônoma. Para a resolução desta controvérsia, importa mencionar apenas que, entre as 
cláusulas obrigatórias, estão a indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação 
(alínea “d”) e o exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado (alínea “i”). Sobre 
esse ponto, apesar de tais cláusulas serem obrigatórias, não há a necessidade de utilização de forma 
específica para sua celebração (como a escrita), tampouco há qualquer consequência jurídica para a 
omissão dessas cláusulas. Nesse caminho, percebe-se que a doutrina se manifesta a favor da 
presunção de exclusividade quando houver omissão no instrumento firmado entre representante e 
representado. As dificuldades de interpretação quanto à presunção de exclusividade do 
representante exsurgem da aparente antinomia existente entre o caput e o parágrafo único do art. 31 
da Lei n. 4.886/65, após alteração legislativa ocorrida em 1992. Segundo doutrina, “na reforma da Lei 
n. 4.866, de dezembro de 1965, conduzida afinal pela Lei n. 8.420, de maio de 1992, se tentou inverter 
a equação, com a presunção de exclusividade em favor do representante comercial. A redação final 
do projeto de lei, entretanto, truncou a proposta contida no anteprojeto, que tinha aquele sentido. O 
resultado foi precário, como se vê da atual redação do art. 31 e seu parágrafo único”.  Dessa forma, 
haverá exclusividade quando houver expressa previsão em contrato escrito ou nas hipóteses em que, 
mesmo havendo instrumento escrito, o contrato for omisso quanto à atribuição de zona de atuação 
exclusiva. Com isso, a presunção de exclusividade deve ocorrer em razão do conteúdo do caput do 
art. 31 da Lei n. 4.886/65, o qual garante ao representante as comissões de vendas realizadas em sua 
zona de atuação quando o contrato for omisso quanto à exclusividade territorial. Assim, mesmo com 
a omissão de dispositivo acerca da exclusividade em zona de atuação, o representante é protegido 
pela legislação de regência do contrato em comento, o que está em consonância com o propósito da 
lei em estabelecer mecanismos de proteção ao representante frente ao representado. 
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PROCESSO 
REsp 1.426.422-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 28/3/2017, DJe 30/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO FALIMENTAR 

TEMA 
Falência. DL 7.661/1945. Extinção das obrigações do falido. Decurso do prazo 
de cinco anos. Prova da quitação de tributos. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

Nos processos de falência ajuizados anteriormente à vigência da Lei n. 11.101/2005, a decretação da 
extinção das obrigações do falido prescinde da apresentação de prova da quitação de tributos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cabe ressaltar ser cediço que as obrigações da sociedade empresária não são extintas 
pelo simples encerramento da falência, permanecendo exigíveis até seu adimplemento ou decretação 
de prescrição ou decadência – inclusive em relação à pessoa física dos sócios, na hipótese de sua 
responsabilização pessoal. Nesse sentido, confira-se o REsp 883.802-DF, 3ª Turma, DJe 12/5/2010. 
Uma vez encerrada a falência, cumpre ao falido requerer, na forma preconizada pelos arts. 134 e 
seguintes do DL 7.661/1945 (diploma legal incidente na espécie, por força do disposto no art. 192 da 
Lei n. 11.101/2005), a extinção de suas obrigações. De acordo com o previsto no art. 135, III, da antiga 
Lei de Quebras, o decurso do prazo de cinco anos, contados a partir do encerramento da falência, 
extingue as obrigações, exceto se o falido ou o sócio gerente da sociedade empresária tiver sido 
condenado por crime falimentar. Conquanto não haja menção a respeito da necessidade de 
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais nos artigos da antiga Lei de Falências que 
tratam do tema controvertido, o art. 191 do Código Tributário Nacional é taxativo: “a extinção das 
obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos”. Ocorre, todavia, que essa 
exigência foi inserida no CTN pela Lei Complementar 118/2005, que foi sancionada 
concomitantemente com a nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101), em 9 de 
fevereiro de 2005. Antes da inserção desse requisito, vale dizer, na vigência da antiga Lei de Falências 
e Concordatas (hipótese dos autos), os créditos tributários não se sujeitavam à habilitação no 
processo falimentar, consoante se depreende do comando normativo inserto no art. 187 do CTN. 
Disso resulta que o Fisco, independentemente da formação do juízo universal, continua com a 
possibilidade de exercício de seu direito de cobrança judicial. A fixação dessa premissa – de que os 
créditos tributários não se sujeitam aos processos regidos pelo DL 7.661/1945 – autoriza a conclusão 
de que eles, por decorrência lógica, não apresentam relevância na fase final de encerramento da 
falência, na medida em que as obrigações do falido que serão extintas se cingem àquelas submetidas 
ao juízo falimentar, dentre as quais não se inserem as obrigações tributárias. Importa registrar, por 
fim, que a interpretação aqui assentada ressente-se de sustentação perante o regime instituído pela 
Lei n. 11.101/2005, haja vista que este prevê a participação do crédito tributário no concurso de 
credores (art. 83, III). 

 

  



11 
 

PROCESSO 
AgInt no AREsp 903.091-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Intimação eletrônica precedida de intimação no DJe. Contagem de prazo. 
Prevalência da intimação eletrônica. Exegese do art. 5º da Lei n. 11.419/2006. 

DESTAQUE 

Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada 
por meio do DJe.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O agravo interno versa sobre o conflito acerca dos efeitos da intimação efetivada via Diário da Justiça 
Eletrônico e aquela realizada por meio de portal de intimações. Inicialmente, verifica-se que a 
jurisprudência do STJ conta com alguns julgados no sentido de se resolver esse conflito dando 
prevalência à intimação via Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que essa forma de intimação 
"substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais", conforme previsto 
no art. 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006. Porém, revendo esse posicionamento, deve prevalecer a 
intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, 
conforme expressamente previsto no art. 5º do mesmo diploma legal. Essa previsão expressa de 
dispensa de publicação no DJe evidencia que a intimação eletrônica é a que deve ter prevalência. Aliás, 
essa também foi a opção normativa esposada pelo novo CPC/2015, conforme se verifica nos seguintes 
dispositivo legais: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 
forma da lei.” e “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações 
pela publicação dos atos no órgão oficial.”  

 

PROCESSO 
REsp 1.628.065-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/acórdão Min. Paulo 
de Tarso Sanseverino, por maioria, julgado em 21/2/2017, DJe 
4/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Litigância de má-fé. Dano processual. Desnecessidade de demonstração para 
aplicação da multa a que alude o art. 18 do CPC/1973. 

DESTAQUE 

O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o 
art. 18 do CPC/1973. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão posta resume-se a verificar se, para a configuração de litigância de má-fé, nos termos do 
art. 18 do CPC/73, com a consequente aplicação de penalidade, o dano processual é pressuposto. A 
multa aplicada reflete mera sanção processual, que não tem o objetivo de indenizar a parte adversa 
e, por esse motivo, não exige, para sua aplicação, a comprovação inequívoca da ocorrência de dano 
processual. Justamente por não exigir tal comprovação é que se mostra possível o reconhecimento de 
ofício da litigância de má-fé, com a aplicação da multa correspondente. Vale ressaltar que, para fins 
de responsabilidade processual, diversamente, é que se mostra imprescindível a prova do efetivo 
prejuízo sofrido pela parte adversa, do que não se trata a hipótese analisada. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.337.749-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 14/2/2017, DJe 6/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Existência e previsão 
expressa de remuneração ad exitum.  Causídico que renunciou aos poderes 
antes do encerramento das demandas relacionadas aos serviços contratados. 

DESTAQUE 

Nos contratos em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios 
prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere 
o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, 
revelando-se necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração da quantia devida. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia é quanto ao cabimento ou não de arbitramento judicial de honorários advocatícios por 

serviços prestados pelo causídico antes de sua renúncia, quando existente previsão contratual 

expressa condicionando tal remuneração ao êxito nas demandas patrocinadas. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo 

implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos 

honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. O fato jurídico delineado 

não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, que condena 

o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, 

encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por 

óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços 

advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao 

causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. Por outro turno, em se 

tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad 

exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência 

de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada.  Nessa perspectiva, nos casos em que 

estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do 

patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao 

arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, revelando-se necessário 

aguardar o desfecho processual positivo para a apuração do quantum devido, observado o necessário 

rateio dos valores com o advogado substituto (aquele que veio a assumir a condução da demanda). 

Desse modo, nos contratos ad exitum, ainda quando ocorrida a revogação do mandato, o implemento 

da condição contratada constitui elemento essencial para a produção dos seus efeitos remuneratórios 

e, consequentemente, da deflagração do fato gerador da pretensão condenatória a ser, 

eventualmente, exercida em juízo. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
RHC 80.142-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Ação penal. Trancamento. Crime de desabamento ou desmoronamento (art. 
256 do Código Penal). Atipicidade. Ausência de nexo causal e de elemento 
subjetivo. Nexo material ou jurídico não evidenciado. Omissão imprópria 
descaracterizada. 

DESTAQUE 

O representante legal de sociedade empresária contratante de empreitada não responde pelo delito 
de desabamento culposo ocorrido na obra contratada, quando não demonstrado o nexo causal, 
tampouco pode ser responsabilizado, na qualidade de garante, se não havia o dever legal de agir, a 
assunção voluntária de custódia ou mesmo a ingerência indevida sobre a consecução da obra. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate jurídico se limita a saber se o representante legal da empresa contratante de empreitada, 
pode ser responsabilizado pelo desabamento culposo ocorrido na obra tocada pela construtora 
contratada, que deu azo à morte de um de seus funcionários. Cabe ressaltar, de início, que se trata de 
delito que tem por bem jurídico tutelado a incolumidade pública, particularmente o perigo comum 
que pode decorrer da conduta proibida. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, mesmo o 
dono do imóvel que sofre o desabamento. Imputa-se ao representante, no caso, a prática do delito na 
modalidade culposa, quando o desabamento ou desmoronamento resulta da não observância, pelo 
sujeito ativo, do dever de cuidado necessário. Ressalte-se que a solução da controvérsia está voltada 
à caracterização do nexo de causalidade – elementar do tipo culposo estabelecida no art. 13, caput, 
do Código Penal. Segundo concepção doutrinária e jurisprudencial dominante, a teoria eleita pelo 
Estatuto Repressor para explicar a constatação do fenômeno causal é a Teoria da Equivalência das 
Condições, também conhecida como Teoria da Causalidade Simples ou Teoria da conditio sine qua 
non, ressalvada a limitação estampada no § 1º do mesmo dispositivo, que teria excepcionalmente 
previsto a teoria da causalidade adequada para hipótese restrita da superveniência de causa 
independente. Trata-se de teoria de cunho empírico naturalista, que pode ser classificada como 
generalizadora, é dizer, não promove hierarquia entre as condições que antecedem um resultado, 
tratando todas as causas como de igual valor. Assim, segundo essa linha de pensamento, causa nada 
mais é do que a condição (ação/omissão) sem a qual o resultado não teria ocorrido tal como ocorreu. 
Tudo aquilo que efetivamente contribuiu, in concreto, para o resultado, é tido por causa. A maior 
crítica enfrentada por esta teoria sempre foi a necessidade de estabelecer um limitador, de maneira 
a se identificar com segurança se certa conduta foi realmente determinante para ocorrência do 
resultado. Nessa perspectiva, o aperfeiçoamento da relação causal é ditado pelo método da 
eliminação hipotética dos antecedentes causais, desenvolvido por Thyrén. Em breves linhas, no 
campo mental da suposição ou da cogitação, o aplicador deve proceder à eliminação da conduta para 
concluir pela persistência ou desaparecimento do resultado. Em outras palavras, uma ação ou 
omissão será considerada como causa do evento sempre que, suprimida mentalmente do contexto 
fático, o resultado tenha deixado de ocorrer tal como ocorreu. Por óbvio, a concepção pura da teoria 
não é ratio a ser empregada no sistema penal vigente. Absorvendo as críticas sofridas pela doutrina 
especializada, fez-se imperioso, em mais uma oportunidade, o aperfeiçoamento do fenômeno causal, 
de maneira a se evitar o regresso da causalidade a condutas que, por certo, não estariam incluídas 
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entre aquelas que efetivamente concorreram para o dano ao bem jurídico tutelado. Nesse compasso, 
buscando uma restrição ainda maior da causalidade, ganhou força a ideia de limitar o liame entre 
conduta e resultado por intermédio do elemento anímico ou subjetivo de que imbuído o agente, o que 
se convencionou chamar de causalidade psíquica (imputatio delicti). Palmilhando por essa linha de 
intelecção, o juízo de verificação da causalidade não pode retroceder ou retornar às condições que 
temporalmente precederam à posterior atuação típica culposa ou dolosa de outrem, a qual teria o 
condão de interromper o nexo causal iniciado pelo primeiro interveniente. Em outros termos, para 
evitar a responsabilidade de certas condutas antecedentes que contribuíram para o resultado, a 
doutrina clássica analisa o dolo e a culpa como limites da responsabilidade. As questões são 
resolvidas com o tipo subjetivo e não com o objetivo. Assim sendo, duas operações devem ser 
realizadas para explicitar o modelo causal: em primeiro lugar, identifica-se a imputação objetiva do 
evento (causa); num segundo plano, testa-se a imputação subjetiva (dolo/culpa). A responsabilização 
penal do agente dependerá de sua voluntariedade (dolo ou culpa) em relação à provocação do 
resultado. Nesse viés, inviável a atribuição de responsabilidade ao representante legal da sociedade 
empresária contratante de empreitada. Se é certo que existe o dever objetivo de cuidado de prover 
para que a obra seja realizada sem a intercorrência de infortúnios, este deve ser endereçado aos 
agentes da empresa responsável pela construção, ou a outros terceiros que tenham efetivamente 
interferido no curso causal (sempre lembrando que em nosso sistema não se atribuiu a prática de 
ilícitos penais a pessoas jurídicas, ressalvados os casos de crimes ambientais). De outra banda, 
também não se mostra factível a identificação de nexo jurídico ou de evitação, de forma a se adjetivar 
a posição do acusado como garante, imputando-lhe omissão penalmente relevante (art. 13, § 2º, do 
CP). Não havia no caso analisado, ou ao menos não foi narrado pela exordial, o dever legal de agir, a 
assunção voluntária de custódia ou mesmo a ingerência indevida do acusado sobre a consecução da 
obra em epígrafe. Em conclusão, se de um lado não se pode imputar de forma direta qualquer 
resultado penalmente relevante ao representante legal da sociedade contratante, dada a ausência de 
causalidade psíquica, de outro não cabe falar em omissão imprópria, considerando a não qualificação 
do agente como garantidor. Por conseguinte, a ação penal intentada deve ter seu prosseguimento 
obstado em face da atipicidade da conduta. 

 

 
 

PROCESSO 
HC 380.734-MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Prisão preventiva decretada. Substituição por prisão domiciliar. Medida 
cautelar imposta. Proibição de contato com os demais réus. Facultada 
comunicação com as irmãs/corrés. Incomunicabilidade com o seu 
genitor/corréu. Motivação inidônea. Flagrante ilegalidade.  

DESTAQUE 

É inidônea a decretação de incomunicabilidade de acusado com o genitor/corréu como medida 
cautelar substitutiva da prisão. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão trazida a deslinde cinge-se à ausência de fundamentação idônea, por ocasião da prisão 
domiciliar, para a imposição da medida cautelar de proibição da paciente ter contato com o seu pai, 
que também é réu na ação em que esta foi denunciada. Na origem, houve a decretação de prisão 
preventiva posteriormente substituída por prisão domiciliar (art. 318, V do CPP) cumulada com 
medida cautelar de incomunicabilidade com os demais acusados (art. 319, III do CPP), à exceção de 
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suas irmãs. Ao que se afigura, a paciente/filha restou afastada de seu pai/corréu, pois pretensamente 
o genitor seria líder da organização criminosa. Contudo, não se mostra viável possibilitar o contato 
da paciente com suas irmãs, que são corrés na mesma ação penal, e obstar a comunicação com o pai. 
De fato, a fixação da medida restritiva substitutiva não deve se sobrepor a um bem tão caro, protegido 
pela Carta Magna, como a família - artigo 226 da Constituição Federal. Afinal, a incomunicabilidade 
com o seu genitor também atinge, de modo fulminante, a esfera privada e familiar da paciente, sem 
se descurar que mesmo aos segregados lhes é facultada a visita de familiares. Portanto, inviável levar 
em conta os parâmetros constitucionais para as irmãs da increpada e restringir o seu alcance, de 
forma a não abranger o pai. 
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Número 602                         Brasília, 24 de maio de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.338.942-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe 3/5/2017. (Temas 616 e 617) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Conselho Regional de Medicina Veterinária. Registro de pessoa jurídica. Venda 
de medicamentos e comercialização de animais vivos. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nem à 
contratação de profissionais nele inscritos como responsáveis técnicos, as pessoas jurídicas que 
explorem as atividades de comercialização de animais vivos e a venda de medicamentos veterinários, 
pois não são atividades reservadas à atuação privativa do médico veterinário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a necessidade de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária de sociedades 
empresárias que comercializam animais vivos, rações e medicamentos veterinários. De início, 
convém destacar que a obrigatoriedade do registro da pessoa jurídica no conselho profissional 
fundamenta-se no art. 1º da Lei n. 6.839/80 e, especificamente, no tocante à exploração de atividades 
próprias da profissão de médico-veterinário, no art. 27 da Lei n. 5.517/68. Tendo em vista a natureza 
genérica e imprecisa da redação dos dispositivos supra, é muito comum confundir-se a 
obrigatoriedade do registro no conselho de fiscalização das profissões pelo simples fato de a pessoa 
jurídica praticar quaisquer das atividades privativas da profissão tutelada. Segundo esse raciocínio, 
se a pessoa jurídica se valesse, em qualquer etapa de sua atividade ou processo produtivo, de 
profissional sujeito à inscrição no conselho, também deveria realizar o respectivo registro. Esse 
entendimento, no entanto, é equivocado, pois a finalidade dos normativos em questão é justamente 
promover o controle direto da pessoa jurídica pelo respectivo conselho profissional quando sua 
atividade-fim ou o serviço prestado a terceiro estejam compreendidos entre os atos privativos da 
profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem 
as mesmas atividades. No que concerne à contratação de profissional inscrito no respectivo conselho, 
o art. 28 da Lei n. 5.517/68 estabelece essa necessidade sempre que a atividade desempenhada pela 
pessoa jurídica seja passível de atuação do médico-veterinário – cujas atividades privativas estão 
disciplinadas nos arts. 5º e 6º da mencionada legislação. Diferentemente das funções relativas ao 
simples comércio varejista de rações, acessórios para animais e prestações de serviços de banho e 
tosa em animais domésticos – sobre as quais não há divergência quanto à dispensa do registro no 
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conselho profissional, já que não são especificamente atribuídas ao médico-veterinário – as 
atividades de comercialização de animais vivos e de medicamentos veterinários demandam melhor 
exame. No pertinente à comercialização de medicamentos veterinários, o que não abrange, por óbvio, 
a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico, também não há respaldo na Lei 
n. 5.517/68 para exigir-se a submissão dessa atividade ao controle do conselho de medicina 
veterinária, seja por meio do registro da pessoa jurídica, seja pela contratação de responsável técnico, 
ainda que essa fiscalização seja desejável. Nos termos da jurisprudência do STF, a limitação da 
liberdade do exercício profissional está sujeita à reserva legal qualificada, sendo necessário, além da 
previsão em lei expressa, a realização de um juízo de valor a respeito da razoabilidade e 
proporcionalidade das restrições impostas e o núcleo essencial das atividades por ela 
regulamentadas. Nesse sentido, nota-se o RE 511.961-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 
13/11/2009. O mesmo ocorre, por seu turno, no que concerne à venda de animais vivos. Isso porque, 
ainda que os animais expostos à venda demandem assistência técnica e sanitária, a atividade básica 
ou preponderante da pessoa jurídica, nesses casos, consiste na comercialização. Registre-se que, de 
acordo com a redação do art. 5º, alínea "e", da Lei n. 5.517/68, a direção técnica e sanitária dos 
estabelecimentos comerciais que exponham animais ou produtos de sua origem apenas ocorrerá se 
possível. Desse modo, ainda que se compreenda o contexto histórico em que foi inserida a expressão 
"sempre que possível", não cabe conferir-lhe interpretação extensiva, haja vista o regime da estrita 
legalidade que vigora no âmbito das limitações ao exercício da atividade profissional. Considerando-
se que a comercialização de animais não se enquadra entre as atividades privativas do médico-
veterinário, as pessoas jurídicas que exploram esse mercado estão desobrigadas de efetivarem o 
registro perante o conselho profissional respectivo e, como decorrência, de contratarem, como 
responsáveis técnicos, profissionais nele inscritos. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
REsp 1.471.760-GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por maioria, julgado 
em 22/2/2017, DJe 17/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Processo administrativo disciplinar. Demissão. Art. 71 do Código Penal. 
Continuidade delitiva. Inaplicabilidade ao caso. 

DESTAQUE 

Há fatos ilícitos administrativos que, se cometidos de forma continuada pelo servidor público, não se 
sujeitam à sanção com aumento do quantum sancionatório previsto no art. 71, caput, do CP.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia limita-se a definir se é possível a admissão da continuidade delitiva no processo 
administrativo disciplinar. É dizer, busca o servidor que as suas condutas sejam apuradas em um 
único processo administrativo disciplinar no qual se considere a segunda extensão da primeira, esta, 
diga-se, já sancionada com a suspensão de 90 dias. Em sede de processo administrativo disciplinar a 
Quinta Turma deste Superior Tribunal já teve a oportunidade de decidir que "Incabível a incidência, 
por analogia, da regra do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, porque a aplicação 
da legislação penal ao processo administrativo restringe-se aos ilícitos que, cometidos por servidores, 
possuam também tipificação criminal (RMS 19.853-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 8/2/2010)". 
Efetivamente, a conclusão no sentido da unicidade das condutas exige, impreterivelmente, o exame 
não só das ações ou omissões praticadas pelo servidor público, mas também a adequação de cada 
uma delas ao tipo ou tipos administrativos sancionadores correspondentes, e se a sanção disciplinar 
pelo ilícito oferece margem a tratamento mais benéfico ao servidor faltoso quando evidenciadas, em 
tese, infrações na forma continuada. Em outros termos, há fatos ilícitos administrativos que, se 
cometidos de forma continuada pelo servidor público, são impassíveis de se sujeitar a sanção com 
aumento do quantum sancionatório, justamente porque não se pode tratar de aumento quando a 
sanção administrativa, por sua natureza, inadmitir a unidade ficta em favor do agente. 

 

 

 

  



4 
 

 

SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.607.715-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Licitação e contratos. Contratação de militar licenciado para prestar 
consultoria à empresa que celebra contrato com o Exército Brasileiro. 
Violação dos art. 9º da Lei n. 8.666/1993 e 7º da Lei n. 10.502/2002. 
Comportamento inidôneo. Caracterização.  

DESTAQUE 

O fato de o servidor estar licenciado não afasta o entendimento segundo o qual não pode participar 
de procedimento licitatório a empresa que possuir em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente 
do órgão contratante ou responsável pela licitação.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se, originalmente, de mandado de segurança impetrado por empresa privada, participante de 
processo licitatório, contra ato do Comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, órgão 
vinculado ao Ministério da Defesa, para que seja declarada a ilegalidade de sanções, que foram 
aplicadas em processo administrativo, em razão de existência de comportamento inidôneo por parte 
da impetrante. Sustentou a empresa licitante que sua conduta de contratar servidor licenciado do 
órgão público para assessoramento na execução dos contratos administrativos não se amolda a 
nenhuma das ações ilícitas enumeradas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002. Com efeito, o art. 9º, III, da 
Lei n. 8.666/1993 dispõe que não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários o servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Desse modo, cinge-se aos autos a falta 
cometida pela empresa e o desrespeito às normas de licitação e contratos, com a contração de 
sargento do Exército Brasileiro que, em razão da sua atuação em setor específico da Força Terrestre, 
detinha plena experiência na condução do serviço objeto da licitação. Caracterizada, portanto, a 
conduta inidônea da empresa, com a quebra de confiança da Administração, o que vai de encontro 
aos dispositivos legais sob análise. Consigne-se, por fim,  que, consoante o entendimento da Primeira 
Turma deste STJ, "não pode participar de procedimento licitatório a empresa que possuir em seu 
quadro de pessoal servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação (...) O fato de estar o servidor licenciado, à época do certame, não ilide a aplicação do referido 
preceito legal, eis que não deixa de ser funcionário o servidor em gozo de licença" (REsp 254.115-SP, 
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 14/8/2000). 
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PROCESSO 
REsp 1.636.124-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 6/12/2016, DJe 27/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei nova. Marco temporal para a 
aplicação do CPC/2015. Prolação da sentença.  

DESTAQUE 

Os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura 
da demanda, devendo observar as normas do CPC/2015 nos casos de decisões proferidas a partir de 
18/3/2016. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, destaca-se que a Corte Especial do STJ se posicionou que o arbitramento dos honorários 
não configura questão meramente processual, mas sim questão de mérito apta a formar um capítulo 
da sentença (REsp 1.113.175-DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 7/8/2012). Estabelecida a natureza 
jurídica dos honorários de sucumbência, mister fixar o marco temporal para a aplicação das novas 
regras previstas no CPC/2015. Neste ponto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 
a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença (REsp 783.208-SP, Rel. Min. Teori 
Zavascki, DJe 21/11/2005). Verifica-se, portanto, que os honorários nascem contemporaneamente à 
sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, aplicar-se-ão as normas do 
CPC/2015 nos casos de sentença proferida a partir de sua vigência (18/3/2016). 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.642.250-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 16/3/2017, DJe 20/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
ISS. Empresa de Correios e Telégrafos. Imunidade. Repetição de indébito. Art. 
166 do CTN. Assunção de encargo financeiro pela empresa ou autorização 
pelos tomadores dos serviços. Inaplicabilidade da exigência de prova. 

DESTAQUE 

A Empresa de Correios e Telégrafo pode pleitear à repetição do indébito relativo ao ISS sobre serviços 
postais, independentemente de provar ter assumido o encargo pelo tributo ou estar expressamente 
autorizada pelos tomadores dos serviços. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se no recurso especial se, para repetir indébito relativo ao ISS sobre serviços postais, 
decorrente de imunidade que lhe foi reconhecida, a ECT teria de comprovar autorização do 
contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN. Quanto à matéria, 
o Tribunal de origem presumiu que o tributo era repassado ao consumidor dos serviços postais, 
sendo necessária, portanto, a autorização deste para que se possa pleitear à repetição do indébito. 
Porém, resta claro que a presunção teria de ser contrária, em decorrência da norma contida no art. 
12 do Decreto-lei 509/69, in verbis: “A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais e 
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equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em 
relação a imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, 
quer no concernente a foro, prazos e custas processuais.” Embora contestada por diversas Fazendas 
Municipais e Estaduais, a validade desse dispositivo sempre foi sustentada pelos Correios e pela 
Administração Federal, razão pela qual não tem razoabilidade presumir que, na composição das 
tarifas postais, o Ministério da Fazenda levasse em conta um ISS ou um ICMS que seriam repassados 
aos tomadores dos serviços, pois o seu entendimento sempre foi o de que a ECT não se sujeita ao 
pagamento destes impostos. Assim, a presunção seria exatamente aquela oposta à apontada alhures, 
ou seja, de que não havia repasse do custo do ISS ao consumidor final. Dessa forma, deve-se 
reconhecer o direito à repetição do indébito relativo ao ISS, afastando a necessidade de prova de a 
empresa ter assumido o encargo pelo tributo ou estar expressamente autorizada pelos tomadores 
dos serviços. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.634.048-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 28/3/2017, DJe 4/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Fiança em locação de imóvel urbano. Prorrogação por prazo indeterminado. 
Manutenção da fiança. Irrelevância da falência do locatário.  

DESTAQUE 

A decretação de falência do locatário, sem a denúncia da locação, nos termos do art. 119, VII, da Lei 
n. 11.101/2005, não altera a responsabilidade dos fiadores junto ao locador. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão a ser apreciada consiste em determinar se, havendo a falência da locatária, a fiança de 
contrato de locação deve ser prorrogada, até a entrega das chaves, ou extinta, à luz do art. 39 da Lei 
n. 8.425/91. No julgamento dos EREsp 566.633/CE, em 22 de novembro de 2006, este Superior 
Tribunal passou a admitir a prorrogação da fiança nos contratos locatícios, contanto que 
expressamente prevista no contrato, normalmente valendo-se a expressão “até a entrega das chaves”. 
Houve uma alteração significativa no entendimento anteriormente existente, segundo o qual “O fiador 
na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu” (Súmula 
214/STJ). Em 2009, refletindo a entendimento consolidado neste STJ, a redação do citado art. 39 foi 
alterada para prever expressamente que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das 
garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por 
prazo indeterminado, por força desta Lei”. Vale destacar que na hipótese analisada, o fato de a 
locatária ter tido sua falência decretada poucos meses após a celebração do contrato de locação é 
incapaz de alterar a consequência jurídica da cláusula de fiança. De fato, o art. 119 da Lei n. 
11.101/2005 dispõe expressamente que a falência do locador não resolve o contrato de locação e, na 
falência do locatário, o administrador judicial poderia denunciar o contrato de locação a qualquer 
tempo, mas, não tendo ocorrido a mencionada denúncia, os fiadores permanecem vinculados ao 
contrato de locação, mesmo com a decretação de falência do locatário. Com isso, não se estaria 
ampliando, por meio de interpretação extensiva, o escopo do afiançado, pois os fiadores permanecem 
vinculados aos exatos termos do que foi celebrado originariamente. Portanto, mesmo com a 
decretação da falência – ante a ausência de denunciação do contrato de locação – os fiadores 
permanecem obrigados junto ao locador, nos exatos termos da fiança originariamente prestada no 
momento da celebração do contrato de locação. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.398.438-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 4/4/2017, DJe 11/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Associação civil. Art. 1.023 do CC/02. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

O art. 1.023 do CC/02 – que trata da responsabilidade dos sócios da sociedade simples – não se aplica 
às associações civis. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito do recurso especial é a discussão acerca da necessidade de comprovar abuso da 
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, para que os administradores de uma 
associação civil sejam responsabilizados por dívidas desta, quando os bens sociais forem 
insuficientes para cobrir suas dívidas. Em resumo, se é aplicável o art. 1.023 do CC/02 às associações 
civis. Inicialmente, vale considerar que a lei civil atual foi mais rigorosa que o diploma anterior, ao 
não empregar o termo “sociedade” para se referir a esse tipo de pessoa jurídica (associação civil), 
pois se tratam de dois fenômenos muitos distintos. Aliás, do ponto de vista doutrinário, é impossível 
confundir sociedade civil com associação, pois: “nas primeiras [sociedades civis], há o fito de lucro, 
enquanto, nas segundas [associações], inexiste finalidade lucrativa. O objetivo das associações é 
puramente cultural, beneficente, altruísta, religioso, esportivo ou moral”. Diante de tais premissas, 
ressalte-se que uma simples análise topográfica do art. 1.023 do CC/2002 demonstra que seu 
conteúdo trata das relações das sociedades simples com terceiros, de modo a estabelecer uma relação 
subsidiária dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade, quando esta não conseguir adimpli-
las. Nessas situações, aliás, não se trata propriamente de desconsideração da personalidade jurídica, 
mas de mera subsidiariedade de responsabilidade, como bem destacado no julgamento do REsp 
895.792-RJ, Terceira Turma, DJe 25/4/2011. A possibilidade de desconsideração da personalidade 
jurídica de associação civil é ainda muito pouco assentada na doutrina e na jurisprudência, 
principalmente em razão de suas características muito peculiares se comparadas com as sociedades 
empresárias. Veja-se que, ao se desconsiderar a personalidade jurídica de uma associação, pouco 
restará para atingir, pois os associados não mantêm qualquer vínculo jurídico entre si, por força do 
art. 53 do CC/02. De qualquer forma, para a correta solução da presente controvérsia, basta a 
compreensão de que – independentemente de como poderia ocorrer uma eventual desconsideração 
de associação civil – não se aplica à hipótese dos autos o disposto no art. 1.023 do CC/02. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.369.039-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Cadastro de inadimplentes. Título quitado. Inscrição indevida. Negócio 
frustrado. Valor objeto do contrato não aperfeiçoado. Ressarcimento. Efetivo 
prejuízo. Ausência. Dano emergente. Inexistência. 

DESTAQUE 

O valor que seria objeto de mútuo, negado por força de inscrição indevida em cadastro de 
inadimplentes, não pode ser ressarcido a título de dano emergente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A princípio, salienta-se que o parâmetro de ressarcimento do dano material é fixado pelo art. 402 do 
Código Civil, que dispõe: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". A 
partir do mencionado dispositivo, a doutrina classifica a reparação material como dano emergente, 
compreendendo "o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima", e lucro cessante que 
é a "frustração da expectativa de lucro."  Sob a influência deste conceito, a jurisprudência do STJ firmou 
posicionamento no sentido de que as indenizações por danos emergentes, em nenhuma hipótese, 
serão concedidas sem suporte na realidade fática (REsp 1.496.018-MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, DJe 6/6/2016). No caso em análise, constata-se que a negativa do mútuo não representou 
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qualquer alteração no patrimônio da vítima, antes ou depois do ilícito (negativação indevida), já que 
impediu tanto o acréscimo de bens quanto a aquisição da dívida equivalente. Nessa perspectiva, 
admitir-se o reconhecimento de dano emergente pelo valor que seria objeto do mútuo frustrado seria, 
por via oblíqua, autorizar a teratológica condenação com liquidação equivalente a "dano zero" ou 
"sem resultado positivo". Dessa forma, não há perda material efetiva pela conduta da negativa de 
crédito, carecendo o ressarcimento por dano emergente de suporte fático, consistindo a condenação, 
nessas condições, em verdadeira hipótese de enriquecimento ilícito. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.403.005-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 6/4/2017, DJe 11/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de prestação de contas. Abuso de mandato. Excesso de condenação. Juros 
de mora. Termo inicial. Citação. Relação contratual.  

DESTAQUE 

Reconhecido o abuso de mandato por desacerto contratual, em razão de o advogado ter repassado 
valores a menor para seu mandatário, o marco inicial dos juros moratórios é a data da citação, nos 
termos do artigo 219 do CPC/73. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O principal questionamento jurídico aventado no recurso especial consiste em saber qual o marco 
inicial dos juros de mora, que tem por base o reconhecimento de abuso no exercício do mandato por 
parte dos procuradores da parte autora em processo judicial; se da data da citação (art. 405 do CC/02) 
ou a partir do ato ilícito consistente no abuso do exercício do mandato (art. 398 do CC/02). 
Inicialmente, cabe destacar que o precedente indicado como paradigma da alegada divergência 
jurisprudencial – REsp 249.382-RS, de relatoria do Ministro Ruy Rosado Aguiar, DJ 26/6/2000 –, não 
se aplica à hipótese em análise. Isso porque, apesar de os dois casos se referirem a figura jurídica do 
abuso de mandato, no paradigma o procurador apropriou-se da quantia pertencente aos seus 
mandatários, sem entregar qualquer valor que recebera em decorrência de cessão de direitos de 
herança. No presente caso, diversamente, observa-se um desacerto contratual, consubstanciado na 
falta de convergência quanto ao montante correto, em razão de divergência na interpretação de 
cláusula contratual. Portanto, apesar de, em ambos os casos, ser discutida a figura jurídica do abuso 
no exercício de mandato, seja por não repassar ou por repassar a menor quantia devida, tem-se que, 
na segunda hipótese, tendo sido a mora declarada pelo Poder Judiciário ao interpretar a cláusula 
contratual controvertida, não se aplica a razão de decidir do paradigma (quebra do princípio da 
confiança por apropriação de valores que não pertenciam ao mandatário - crime de apropriação 
indébita). Com efeito, o termo inicial dos juros moratórios não é determinado pela modalidade de 
dano a ser reparado, mas a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, podendo 
ser contratual ou extracontratual. Sendo assim, decorrendo a mora de desacerto contratual em torno 
da interpretação de cláusula do contrato, a citação deve ser o marco inicial da fluência dos juros 
moratórios, nos termos do art. 219 do CPC de 1973. Isto é, exige-se a prévia constituição em mora do 
devedor, com a consequente interpelação judicial, para sua ciência da pretensão autoral acerca de 
valores repassados a menor. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.276.778-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 28/3/2017, DJe 28/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Contrato de locação. Responsabilidade solidária entre locatário e fiador. 
Propositura de execução apenas em relação ao fiador. Citação. Interrupção da 
prescrição que não prejudica o devedor principal. Exceção ao § 3º do art. 204 
do CC/2002. Impossibilidade de extensão em sentido inverso.  

DESTAQUE 

A interrupção do prazo prescricional operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado, 
salvo nas hipóteses em que a relação seja reconhecida como de devedores solidários. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A prescrição é a perda da pretensão inerente ao direito subjetivo, em razão da passagem do tempo. 
Sobre o tema, a legislação civil dispõe sobre diversas causas interruptivas desta (art. 202 do CC/02) 
e que acarretam o início da recontagem por inteiro do prazo prescricional. A norma estabelece, ainda, 
o caráter pessoal do ato interruptivo, pois somente aproveitará a quem a promover ou prejudicará 
aquele contra quem for dirigida, nos termos do art. 204, caput, do CC/02. Outrossim, de acordo com 
o disposto no § 3º do citado normativo legal, excepcionalmente, “a interrupção produzida contra o 
principal devedor prejudica o fiador”. Nessa ordem de ideias, há que se definir se a conclusão inversa 
também pode ser tida como verdadeira, isto é, se o ato interruptivo da prescrição, resultante da 
citação do fiador no âmbito da execução de título extrajudicial, se estende ao devedor principal. Com 
efeito, verifica-se que, em regra, a interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor 
afiançado, haja vista que o principal não acompanha o destino do acessório e, por conseguinte, a 
prescrição continua correndo em favor deste. Não se pode olvidar, ademais, que, como disposição 
excepcional, a referida norma deve ser interpretada restritivamente, e, como o legislador previu, de 
forma específica, apenas a interrupção em uma direção – a interrupção produzida contra o principal 
devedor prejudica o fiador – não seria de boa hermenêutica estender a exceção em seu caminho 
inverso. De outro turno, e apesar de a regra geral apontar para uma responsabilidade de natureza 
subsidiária do fiador – que apenas será responsabilizado caso o devedor principal não tenha 
patrimônio suficiente para garantir a execução – excepcionalmente, a interrupção em face do fiador 
poderá, sim, acabar prejudicando o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for 
reconhecida como de devedores solidários. Sendo assim, caso renuncie ao benefício ou se obrigue 
como principal pagador ou devedor solidário, a sua obrigação, que era subsidiária, passará a ser 
solidária, e, a partir de então, deverá ser norteada pela sistemática estabelecida nos arts. 275 a 285 
da lei civil. Por fim, apesar de afastada a exceção do § 3° do art. 204, verifica-se que haverá a 
subsunção do fato com a previsão do § 1°, segundo a qual "a interrupção efetuada contra o devedor 
solidário envolve os demais e seus herdeiros". 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 
6/4/2017, DJe 17/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição do art. 33, § 4°, da 
Lei n. 11.343/2006. Agente na condição de “mula”. Ausência de prova de que 
integra organização criminosa.  

DESTAQUE 

É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade 
de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão 
de que ele seja integrante de organização criminosa.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao 
agente transportador de drogas, na qualidade de 'mula' do tráfico. Inicialmente, convém anotar que 
a Quinta e a Sexta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça têm entendimento oscilante sobre a 
matéria. Diante da jurisprudência hesitante desta Corte, entende-se por bem acolher e acompanhar 
o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a simples atuação como 
"mula" não induz automaticamente a conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo 
imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o 
grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que 
comprovem que a “mula” integre a organização criminosa (HC 132.459, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe 13/2/2017). Ainda sobre a matéria, firmou-se também no Pretório Excelso o 
entendimento de que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para 
denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, configura circunstância 
concreta e idônea para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, modulando a 
aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (HC 120.985, Rel. Min. 
Rosa Weber, DJe 30/6/2016). Logo, devidamente comprovado que a conduta do paciente se reveste 
de maior grau de reprovabilidade, pois tinha conhecimento de estar a serviço do crime organizado 
no tráfico internacional, o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal. 

 

  



12 
 

 

SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.409.051-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
20/4/2017, DJe 28/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL  

TEMA 
Crime ambiental. Pesca em local proibido. Princípio da insignificância. 
Ausência de dano efetivo ao meio ambiente. Atipicidade material da conduta. 

DESTAQUE 

Não se configura o crime previsto no art. 34 da Lei n. 9.605/1998 na hipótese em há a devolução do 
único peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia gira em torno da aplicação do princípio da insignificância à conduta de pescador que, 

ao retirar espécime do rio, não concretiza a pesca, pois realiza a devolução do peixe ainda vivo ao seu 

habitat. Sobre o tema, é cediço que a atipicidade material, no plano do princípio da insignificância, 

pressupõe a concomitância de mínima ofensividade da conduta, o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, é 

entendimento desta Corte que somente haverá lesão ambiental irrelevante no sentido penal quando 

a avaliação dos índices de desvalor da ação e do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade 

da conduta praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não se deve considerar apenas 

questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve-se levar em conta o equilíbrio 

ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta. Nesse sentido: HC 242.132-PR, Rel. Min. 

Maria Thereza De Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 

4/8/2014. Desse modo, tem-se que a devolução do peixe vivo ao rio demonstra a mínima 

ofensividade ao meio ambiente, circunstância registrada no "Relatório de Fiscalização firmado pelo 

ICMBio [em que] foi informado que a gravidade do dano foi leve, além do crime não ter sido cometido 

atingindo espécies ameaçadas". Outrossim, os instrumentos utilizados – vara de molinete com 

carretilha, linhas e isopor –, são de uso permitido e não configuram profissionalismo, contrariamente, 

demonstram o amadorismo do denunciado. Assim sendo, na ausência de lesividade ao bem jurídico 

protegido pela norma incriminadora (art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998), verifica-se a atipicidade 

da conduta. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 106 
 

Recurso especial submetido à Primeira Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria 
n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais). 

REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 3/5/2017. 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 935 
 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo das seguintes controvérsias:  

i. possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição incidental de contrato 
bancário no curso de demanda revisional; 

ii. consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e à taxa de juros 
remuneratórios; 

iii. "necessidade de prova de erro no pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição 
simples do indébito"; 

iv. "possibilidade de compensação do crédito decorrente da procedência da revisional com o 
débito decorrente do contrato". 

REsp 1.663.971-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 5/5/2017. 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 968 
 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo das seguintes controvérsias:  

i. Cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em 
favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício;  

ii. taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior. 

REsp 1.579.250-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/4/2017. 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 970 
 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, 
nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 
construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda. 

REsp 1.635.428-SC e REsp 1.498.484-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3/5/2017. 

 

 

 



14 
 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 971 
 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 
estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 
construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de 
promessa de compra e venda. 

REsp 1.614.721-DF e REsp 1.631.485-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3/5/2017. 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 972 
 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo das seguintes controvérsias no 
âmbito dos contratos bancários:  

i. validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; 

ii. validade da cobrança de seguro de proteção financeira; 

iii. possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de 
alguma das cobranças descritas nos itens anteriores. 

REsp 1.639.320-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 4/5/2017. 
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Número 603                         Brasília, 7 de junho de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.532.514-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017. (Tema 932) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Serviço de água e esgoto. Cobrança indevida. Ação de repetição de indébito de 
tarifas. Aplicação do prazo prescricional decenal. Art. 205 do CC/2002. 

DESTAQUE 

O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e 
esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 
1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a 
regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos, entre outras, consiste em definir o prazo 
prescricional a ser aplicado às pretensões de repetição de indébito lastreadas na cobrança indevida 
de tarifas relativas aos serviços de água e esgoto. Sobre o tema, o STJ firmou orientação de que o prazo 
prescricional para o ressarcimento por cobrança indevida, na situação em exame, é de 10 (dez) anos, 
conforme decidido no REsp 1.113.403-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 15/9/2009. Cabe 
ressaltar que a tese adotada tem como base a não existência de norma específica a reger a hipótese. 
É norma supletiva do Código Civil, que assim dispõe: Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, 
quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Sendo assim, a discussão acerca da cobrança indevida 
de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na 
hipótese de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, disposta no art. 206, § 3º, IV, 
do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que 
se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. 
Observa-se, por fim, que os mesmos pressupostos para incidência do prazo vintenário, sob a vigência 
do Código Civil de 1916, operam-se, igualmente, para a aplicação do prazo decenal, já sob a égide do 
Código Civil de 2002. É que não há qualquer alteração, na essência, do instituto da prescrição disposto 
nestas situações, a não ser o próprio lapso temporal, o qual foi reduzido de 20 (vinte) para 10 (dez) 
anos. 
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PROCESSO 
REsp 1.546.680-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017. (Tema 904) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Revisão do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI). Cômputo do 13º salário. 
Redação do art. 28, § 7º, da Lei n. 8.212/1991 e do art. 29, § 3º, da Lei n. 
8.213/1991. Alteração legislativa. Data de Início do Benefício (DIB) posterior 
à modificação processada pela Lei n. 8.870/1994.  

DESTAQUE 

O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, 
nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 
8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior 
à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da 
Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício 
estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a possibilidade, ou não, de o 13º salário (sobre o qual incidiram as contribuições 
previdenciárias) integrar o salário de benefício, mesmo após a vigência da Lei n. 8.870/1994, cuja 
alteração redacional dos arts. 28, § 7º, da Lei n. 8.212/1991 e 29, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 resultou 
na vedação desse cômputo. A resposta a ser dada é a de que os critérios para cálculo dos benefícios 
previdenciários devem observar a lei vigente à data de sua concessão. Nesse sentido, confiram-se: 
REsp 1.369.832-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 7/8/2013 e AgInt no AREsp 
891.155-SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/5/2016. Assim sendo, se o segurado 
instituidor somente reuniu as condições para obter o benefício previdenciário, após a vigência da Lei 
n. 8.870/1994 (16 de abril de 1994), não pode pretender que o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) 
observe legislação anterior. É desimportante, para tal conclusão, que o Período Básico de Cálculo 
(PBC) do benefício esteja, total ou parcialmente, dentro do período de vigência da legislação 
revogada. O que importa é que, se as condições para percepção do benefício somente foram atendidas, 
posteriormente, a lei a se aplicar é aquela vigente à data do início do benefício. Frise-se, ao fim, que a 
denominada aplicação conjunta de normas – tal como pretendido pelo segurado, no intuito de extrair 
de dois regimes legais o regramento que lhe traz maior vantagem –, é inadmitida pela orientação 
pacífica desta Corte Superior, conforme se verifica dos seguintes precedentes: REsp 1.106.893-SC, 
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2009; AgRg no REsp 967.047-SC, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/2/2011 e AgRg no REsp 1.213.185-PR, Rel. Min. Laurita 
Vaz, Quinta Turma, DJe 16/8/2011.  
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CORTE ESPECIAL 

 

PROCESSO 
AR 5.241-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por maioria, julgado 
em 5/4/2017, DJe 12/5/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação rescisória. Procedimento legal. Elaboração de relatório para remessa ao 
revisor. Previsão da Lei n. 8.038/1990. Não revogação pelo CPC/2015.  
Princípio da especialidade.  

DESTAQUE 

As ações rescisórias processadas e julgadas originariamente no STJ, mesmo após o advento do 
CPC/2015, não dispensam a figura do revisor. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão de ordem posta ao conhecimento e exame da Corte Especial diz respeito ao procedimento 
que deve ser adotado para as ações rescisórias propostas originariamente perante o STJ, a partir do 
advento do novo código de processo civil, especificamente no tocante à necessidade ou não de se 
manter, na fase decisória, a remessa de relatório ao revisor. Como cediço, uma das premissas que 
orienta a edição do CPC/2015 é a da celeridade processual e com razão nisso houve a supressão da 
figura do revisor nas apelações, nas ações rescisórias e nos embargos infringentes, estes últimos, na 
verdade, tendo sido excluídos por completo da codificação processual civil. Assim, em princípio, a 
partir do CPC/2015 a tramitação das ações rescisórias dispensaria a figura do revisor, de maneira 
que seria o próprio relator quem as incluiria em pauta para o julgamento. Ocorre, no entanto, que 
embora o CPC/2015 tenha essa disciplina, a sua promulgação não resultou em revogação integral da 
Lei n. 8.038/1990, sobretudo do seu art. 40, que expressamente prevê a revisão, no Superior Tribunal 
de Justiça, em ação rescisória, em ação penal originária e em revisão criminal. Dessa forma, ter-se-ia 
um conflito entre o atual CPC/2015 e o aludido art. 40 da Lei n. 8.038/1990, havendo a necessidade 
de uniformização do procedimento, no intuito, inclusive, de se evitar possível nulidade. Nesse ponto, 
pontua-se que quando o CPC/2015 quis revogar algum preceito da Lei n. 8.038/1990, assim o fez 
explicitamente no seu art. 1.072, inciso IV, ocasião em que revogou expressamente onze artigos da 
referida legislação e dentre esses não estava o art. 40, assim por que se pode concluir pela sua plena 
vigência e, portanto, pela exigência de revisão em ações rescisórias propostas originariamente 
perante esta Corte. Ademais, cabe salientar que a Lei n. 8.038/1990 é especial em relação ao novo 
código de processo civil, não sendo por este derrogada. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EREsp 1.349.584-MG, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 26/4/2017, DJe 3/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Adesão ao REFIS. Art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.964/2000. Arrolamento de bens ou 
garantia na esfera administrativa. Manutenção da penhora efetuada em 
execução fiscal. Possibilidade. Interpretação do § 4º do art. 3º da lei do REFIS. 

DESTAQUE 

Excetuadas as hipóteses em que o crédito está garantido em medida cautelar fiscal ou execução fiscal, 
a homologação da opção pelo REFIS está sujeita à prestação de garantia ou arrolamento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência tratada envolve a solução da "dupla garantia", diante de penhora efetuada em execução 
fiscal e posterior adesão do contribuinte ao REFIS. O acórdão embargado decidiu que "[...] a 
manutenção da constrição patrimonial (penhora) sobre os ativos da empresa executada, após a 
adesão ao parcelamento do pagamento da dívida tributária (REFIS) e arrolamento de bens, configura 
excesso intolerável, que caracteriza duplicidade de garantias".  O aresto indicado como paradigma, 
por sua vez, concluiu que "o legislador resolveu a questão da 'dupla garantia' de maneira 
diametralmente oposta à adotada pelo STJ", afirmando que, "se houver penhora em Execução Fiscal, 
o gravame deve ser mantido, mas a homologação da opção pelo Refis já não estará subordinada à 
prestação de nova garantia em relação ao mesmo débito". Com base nessas premissas, concluiu que, 
"em vez de liberar o bem penhorado na Execução Fiscal, cabe à parte 'abater' das garantias prestadas 
administrativamente o valor que foi objeto de constrição". A divergência, portanto, é evidente, e deve 
ser resolvida adotando-se o entendimento firmado no acórdão paradigma no sentido de que, a 
despeito de o parcelamento possuir o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não 
serve para desconstituir a garantia dada em juízo, pois a interpretação que se extrai do art. 3º, §§ 3º 
e 4º, da Lei n. 9.964/2000 é a de que, em hipóteses como a dos autos, a garantia dada em medida 
cautelar fiscal ou execução fiscal deve prevalecer na hipótese de posterior opção pelo REFIS.  
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 26/4/2017, DJe 2/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Conflito   negativo   de competência. Justiça Federal versus Justiça Estadual.  
Inquérito policial. Divulgação de imagem pornográfica de adolescente via 
whatsapp e em chat no facebook. Art. 241-A da Lei 8.069/1990 (ECA). 
Internacionalidade. Inexistência. Competência da justiça estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no 
art. 241-A do ECA nas hipóteses em que há a constatação da internacionalidade da conduta e à Justiça 
Estadual nos casos em que o crime é praticado por meio de troca de informações privadas, como nas 
conversas via whatsapp ou por meio de chat na rede social facebook. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual a condução de 
inquérito policial que investiga o cometimento, em tese, de crime de compartilhamento de material 
pornográfico envolvendo criança ou adolescente (art. 241-A da Lei 8.069/90), que foram trocadas 
por particulares, via Whatsapp e por meio de chat na rede social Facebook. Em 29/10/2015, a matéria 
foi posta a exame do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 628.624-MG, em sede de repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a fixação da 
competência da Justiça Federal para o julgamento do delito do art. 241-A do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (divulgação e publicação de conteúdo pedófilo-pornográfico) pressupõe a possibilidade 
de identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. 
Observe-se que a constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação 
do material pornográfico tivesse sido feita em “ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a 
qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet”, independentemente 
da ocorrência efetiva de acesso no estrangeiro. Por sua vez, tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos 
diálogos (chat) estabelecidos na rede social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários 
escolhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que não está acessível 
a qualquer pessoa. Assim sendo, não preenchido o requisito estabelecido pela Corte Suprema, de que 
a postagem de conteúdo pedófilo-pornográfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso, 
deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão do âmbito 
de divulgação e publicação do referido conteúdo, o que revela a competência da Justiça Estadual. 
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
RMS 49.896-RS, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado em 
20/4/2017, DJe 2/5/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Concurso público. Prova dissertativa. Questão com erro no enunciado. Fato 
constatado pela banca examinadora e pelo Tribunal de Origem. Existência de 
ilegalidade. Atuação excepcional do Poder Judiciário no controle de legalidade. 
Sintonia com a tese firmada pelo STF no RE 632.853-CE.  

DESTAQUE 

Em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado – reconhecido pela própria 
banca examinadora – constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. De outra 
parte, a motivação do ato avaliativo do candidato, constante do espelho de prova, deve ser 
apresentado anteriormente ou concomitante à divulgação do resultado, sob pena de nulidade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão no controle de legalidade das questões 2 e 5 da prova dissertativa do concurso 
para o Cargo de Assessor - Área do Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 
Sustenta o recorrente que subsistem duas falhas evidentes nas questões dissertativas de n. 2 e n. 5. 
Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de grave erro jurídico no enunciado, já que a banca 
examinadora teria trocado os institutos da "saída temporária" por "permissão de saída", e exigido 
como resposta os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. Já na questão n. 
5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, ao contrário das primeiras quatro questões, afirma 
que não foram publicados, a tempo e modo, os fundamentos jurídicos esperados do candidato 
avaliado. Registre-se, de início, que, analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder 
Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de 
questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com 
repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle 
de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a 
elas atribuídas" (RE 632.853-CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 29/6/2015). Ou seja, de 
acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar (i) o conteúdo 
das questões nem (ii) os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. 
Com relação a uma das questões impugnadas, observa-se que não se busca do Poder Judiciário o 
reexame do seu conteúdo ou o critério de sua correção para concluir se a resposta dada pelo 
candidato se encontra adequada ou não para o que solicitado pela banca examinadora. Se assim o 
fosse, tal medida encontraria óbice na jurisprudência mencionada, que proíbe o Poder Judiciário 
substituir a banca nos critérios de correção por ela adotados. Ao contrário, o que se afirma é que o 
enunciado da questão dissertativa contém erro grave insuperável, qual seja, a indicação do instituto 
da "saída temporária" por "permissão de saída", ambos com regência constante dos arts. 120 a 125 
da Lei de Execuções Penais, e que, por essa razão, haveria nulidade insanável. Vale salientar que tanto 
o Tribunal de origem quanto a banca examinadora reconheceram a existência de erro no enunciado 
da questão. Sendo assim, não se pode fechar os olhos para tal constatação ao simplório argumento de 
que o referido erro não influiria na análise do enunciado pelo candidato. Com base nessas premissas, 
o erro no enunciado da questão teve sim o condão de influir na resposta dada pelo candidato, 
sobretudo considerando que os institutos da "saída temporária" e "permissão de saída" possuem 
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regramentos próprios na Lei Execução Penal. Essa conclusão vai ao encontro da tese firmada pelo 
STF no recurso extraordinário supramencionado, pois estamos diante de evidente ilegalidade a 
permitir a atuação do Poder Judiciário. Quanto à questão n. 5, tem-se que, na seara de concursos 
públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem 
para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo distanciamento da objetividade que 
se espera nesses eventos. Nesse rol de etapas, citam-se as provas dissertativas e orais. Por essa razão, 
elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com 
vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade, materializado na Constituição Federal 
(art. 37, caput). E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência a referido princípio e 
quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo 
recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a banca examinadora do certame, por ocasião da 
divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, 
que os critérios de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de 
nulidade da avaliação. A clareza e transparência na utilização dos critérios previstos no edital estão 
presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, 
para fins de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério 
considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota 
obtida pelo candidato; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifiquem.  Destaque-
se que as informações constantes dos espelhos de provas subjetivas se referem nada mais nada 
menos à motivação do ato administrativo, consistente na atribuição de nota ao candidato, pelo que 
deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois caso se 
permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que fabriquem, forjem ou criem motivações para 
burlar eventual impugnação ao ato. Tudo em consonância ao que preconizam os arts. 2º, caput, e 50, 
§ 1º, da Lei n. 9.784/1999, que tratam do processo administrativo no âmbito federal. No caso dos 
autos, a banca examinadora do certame não só disponibilizou a nota global do candidato quanto à 
questão n. 5, como também fez divulgar os critérios que adotara para fins de avaliação, o padrão de 
respostas e a nota atribuída a cada um desses critérios/padrões de respostas. Assim, não merece 
prosperar a alegada afronta ao devido processo recursal administrativo e do princípio da motivação, 
na medida em que foram divulgadas ao candidato as razões que pautaram sua avaliação, devidamente 
acompanhadas das notas que poderia alcançar em cada critério. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.659.989-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Registro profissional. Inadimplência de duas anuidades. Cancelamento.  
Cabimento. Impossibilidade de propor ação de execução fiscal. 

DESTAQUE 

O fato de os conselhos não poderem executar dívidas inferiores a quatro vezes o valor cobrado 
anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, não obsta o cancelamento do registro do 
profissional que deixar de efetuar o pagamento de duas anuidades consecutivas, conforme disposto 
no art. 64 da Lei n. 5.194/1966.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, cuida-se de ação declaratória ajuizada em desfavor do CREA/MG, por meio da qual se 
pleiteia o reconhecimento da ilicitude do cancelamento de registro profissional, bem como a 
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indenização por danos morais e materiais decorrentes do ato. Cabe salientar que a Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça já enfrentara o tema, por ocasião do julgamento do REsp 552.894-SE, 
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 22/3/2004, tendo concluído que os Conselhos de Fiscalização 
Profissional devem cobrar os profissionais inadimplentes por meio de Ação de Execução Fiscal, e não 
por cancelamento do registro profissional, pois constituiria ato de coação ilícita. Contudo, o 
fundamento utilizado no recurso especial supra desapareceu, pois, de acordo com a orientação 
adotada no REsp 1.374.202-RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/5/2013, prevalece, atualmente, 
o entendimento no STJ de que "os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a 
anuidades inferiores a quatro vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica 
inadimplente". Portanto, o órgão de fiscalização ficaria sem meios de cobrar judicialmente o devedor 
até que a dívida se tornasse superior ao referido montante. Registre-se, ainda, que o art. 64 da Lei n. 
5.194/1966 – cujo teor prevê o cancelamento – não foi revogado nem, ao menos, tacitamente, 
devendo o hermeneuta interpretá-lo à luz da Constituição Federal de 1988. Com isso, o Conselho de 
Fiscalização pode cancelar o registro do profissional que deixar de efetuar o pagamento da anuidade 
durante dois anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida, mas, para 
isso, deve obedecer às normas insculpidas no texto constitucional. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.627.606-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA 

Corretora de seguros. Criação de nova espécie securitária. Proteção autoral. 

Inexistência. Ideias, projetos e planos de negócio. Patrimônio comum da 

coletividade. 

DESTAQUE 

A criação de nova espécie de seguro não possui a proteção da Lei de Direitos Autorais.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A insurgência por parte da empresa especializada em gestão de riscos e seguros, com foco no mercado 
de transporte, se limita à alegação de que identificou um nicho de mercado inovador, criando modelo 
específico de seguro de responsabilidade civil com cobertura para danos ambientais em transporte 
de cargas, que demandou conhecimentos, pesquisas e estudos para a produção de parâmetros e 
estrutura da apólice, sendo, portanto, detentora de bem imaterial. Nesse passo, cumpre saber se a 
criação de seguro inédito encontra proteção na Lei de Direitos Autorais, já que não se trata de 
propriedade industrial (patente, marca, indicação geográfica ou desenho industrial). O art. 7º da Lei 
n. 9.610/1998 garante a proteção de obras intelectuais, isto é, as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 
no futuro. Todavia, para não haver o engessamento do conhecimento bem como o comprometimento 
da livre concorrência e da livre iniciativa, a própria Lei de Direitos Autorais restringe seu âmbito de 
atuação, elencando diversas hipóteses em que não há proteção de exclusividade, como as ideias, 
procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos; os esquemas, planos ou regras para realizar 
negócios; as normas jurídicas e atos oficiais; e o aproveitamento industrial ou comercial das ideias 
contidas nas obras. Assim, o direito autoral não pode proteger as ideias em si, visto que constituem 
patrimônio comum da humanidade. Incide, portanto, o princípio da liberdade das ideias, a proibir a 
propriedade ou o direito de exclusividade sobre elas. De igual modo, processos, sistemas, métodos 
operacionais, projetos, conceitos, princípios, descobertas, planos estratégicos, se não forem 
patenteáveis, não encontram guarida no direito de autor. Um tema explorado em determinada obra, 
pode ser retomado em outras sem haver imitação, por mais inovador que seja. Nesse contexto, não 
há plágio se a obra contiver individualidade própria, centrada na criatividade, embora possam existir 
semelhanças oriundas da identidade do objeto. Conclui-se, assim, que não há proteção autoral ao 
contrato por mais inovador e original que seja; no máximo, ao texto das cláusulas contido em 
determinada avença (isto é, à expressão das ideias, sua forma literária ou artística), nunca aos 
conceitos, dispositivos, dados ou materiais em si mesmos (que são o conteúdo científico ou técnico 
do Direito). Ao contrário, admitir que a Lei de Direitos Autorais ponha métodos, estilos e técnicas 
(contratuais ou não) dentre os bens passíveis de proteção tolheria não só a criatividade e a livre 
iniciativa, mas também o avanço das relações comerciais e da ciência jurídica, a qual ficaria estagnada 
com o direito de exclusividade de certos tipos contratuais. 
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PROCESSO 
REsp 1.435.979-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 30/3/2017, DJe 5/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Cédula de produto rural financeira – CPR-F. Embargos à execução. Juros de 
mora. Decreto-Lei 167/67. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

A limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao ano, estabelecida pelo art. 5º, parágrafo único, 
do Decreto-Lei 167/67, não se aplica à cédula de produto rural financeira (CPR-F). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de embargos à execução de seis cédulas de produto rural financeira – CPR-F – em 
que se discute, entre outras questões, a limitação dos juros de mora com base no Decreto-Lei 167/67. 
Inicialmente, importa destacar que, embora possa haver alguma semelhança entre a Cédula de 
Crédito Rural - CCR e a Cédula de Produto Rural – CPR, no que tange a aspectos formais dos títulos 
(cf. RMS 10.272-RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 15/10/2001), não há norma 
jurídica que determine a aplicação do decreto-lei de regência das CCR às CPR, quanto aos aspectos 
materiais. Na verdade, uma norma que equiparasse a CPR à CCR retiraria a maior utilidade da CPR, 
que é justamente servir de alternativa à CCR, esta submetida a um rigoroso dirigismo contratual, 
principalmente no que tange aos juros remuneratórios e aos encargos da mora. Na esteira desse 
entendimento, a única limitação passível de ser imposta aos juros de mora, sem descaracterizar esse 
título, é o limite estabelecido na Lei da Usura, "o dobro da taxa legal" (cf. art. 1º do Decreto 
22.626/1933). Sendo assim, ainda que existente julgado da Quarta Turma do STJ em sentido 
contrário (AgInt no AREsp 906.114-PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2016), não há ilegalidade 
na pactuação de juros moratórios à taxa de 1% ao mês na cédula de produto rural financeira. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.599.405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 4/4/2017, DJe 17/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Ação de indenização por danos morais e materiais. Medicamento anti-
inflamatório. Ingestão. Falecimento do paciente. Fundamento da 
reponsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto. Inobservância 
do dever de segurança, a partir da fabricação e inserção no mercado de 
produto defeituoso. Não verificação. Produto de periculosidade inerente. 
Riscos previsíveis e informados aos consumidores.  

DESTAQUE 

Em se tratando de produto de periculosidade inerente (medicamento), cujos riscos são normais à sua 
natureza e previsíveis, eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização 
do fornecedor.  
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia centra-se em saber se laboratório farmacêutico responde objetivamente pelos danos 
advindos da morte, por insuficiência renal aguda, de pessoa que, por prescrição médica, ingeriu 
medicamento (anti-inflamatório Vioxx) por aquele produzido, cuja bula adverte, expressamente, 
como possíveis reações adversas, a ocorrência de doenças graves renais. Debate-se, nesse contexto, 
se o remédio poderia ser considerado defeituoso, na dicção legal. Sobre a responsabilidade do 
fornecedor pelo chamado acidente de consumo, releva anotar, de início, que o Código de Defesa do 
Consumidor acolheu a teoria do risco do empreendimento (ou da atividade). Há que se bem delimitar, 
contudo, o fundamento desta responsabilidade, que, é certo, não é irrestrita, integral, na medida em 
que pressupõe requisitos próprios (especialmente, o defeito do produto como causador do dano 
experimentado pelo consumidor) e comporta eximentes. Assinala-se que o fornecedor não responde 
objetivamente pelo fato do produto simplesmente porque desenvolve uma atividade perigosa ou 
produz um bem de periculosidade inerente, mas sim, concretamente, caso venha a infringir o dever 
jurídico de segurança (adentrando no campo da ilicitude), o que se dá com a fabricação e a inserção 
no mercado de um produto defeituoso, de modo a frustrar a legítima expectativa dos consumidores. 
Este dever jurídico, cuja inobservância confere supedâneo à responsabilidade objetiva do fornecedor, 
está expresso no art. 8º do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que os produtos e serviços 
colocados no mercado não poderão acarretar riscos à segurança ou à saúde dos consumidores — 
revelando-se defeituosos, portanto —, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência 
de sua natureza e fruição. Daí ressai que o sistema protetivo do consumidor, na esteira do dispositivo 
legal acima destacado, não tem por propósito obstar, de modo absoluto, a inserção no mercado de 
produto ou serviço que propicie riscos à segurança e à saúde dos consumidores. Uma disposição com 
esse propósito afigurar-se-ia de todo inócua, pois ignoraria uma realidade intrínseca a todo e 
qualquer produto, qual seja, a de guardar, em si, um resquício, um grau mínimo, de insegurança. Esta 
realidade, a propósito, apresenta-se de modo muito contundente em relação aos medicamentos em 
geral (qualificados como produtos de periculosidade inerente), pois todos, sem distinção, guardam 
riscos à saúde dos consumidores, na medida em que causam efeitos colaterais, de maior ou menor 
gravidade, indiscutivelmente. Por conseguinte, os riscos normais e previsíveis, em decorrência da 
natureza ou da fruição do produto, são absolutamente admissíveis e, por consectário lógico, não o 
tornam defeituoso, impondo-se ao fornecedor, em qualquer hipótese, a obrigação de conferir e 
explicitar as informações adequadas a seu respeito. Coerente com tais diretrizes, o artigo 12 do CDC 
teceu os contornos da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto. O defeito do 
produto apto a ensejar a responsabilidade do fornecedor é o de concepção técnica (compreendido 
como o erro no projeto, pela utilização de material inadequado ou de componente orgânico ou 
inorgânico prejudicial à saúde ou à segurança do consumidor), de fabricação (falha na produção) ou 
de informação (prestação de informação insuficiente ou inadequada), que não se confunde com o 
produto de periculosidade inerente. Neste, o produto não guarda em si qualquer defeito, 
apresentando riscos normais, considerada a sua natureza ou a sua fruição, e previsíveis, de 
conhecimento do consumidor, pela prestação de informação suficiente e adequada quanto à sua 
periculosidade. O produto de periculosidade inerente, que apresente tais propriedades, não enseja a 
responsabilização de seu fornecedor, ainda que, porventura, venha a causar danos aos consumidores, 
afinal, o sistema de responsabilidade pelo fato do produto adotado pelo Código de Defesa do 
Consumidor é o do risco do empreendimento, e não o do risco integral, como se fosse o fornecedor 
um segurador universal de seus produtos. Portanto, em se tratando de produto de periculosidade 
inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contraindicações) e previsíveis 
(na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado 
não enseja a responsabilização do fornecedor, pois, de produto defeituoso, não se cuida. 
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PROCESSO 
REsp 1.517.800-PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Veículo usado. Venda. Hodômetro adulterado. Responsabilidade. Proprietário. 
Agência contratada. Solidariedade. Art. 18 do CDC. Fornecedor originário. 
Inaplicabilidade. Relações de consumo distintas. Cadeia de fornecimento. 
Ruptura. 

DESTAQUE 

O fornecimento de bem durável ao seu destinatário final põe termo à eventual cadeia de seus 
fornecedores originais, de modo que, a posterior revenda desse mesmo bem por seu adquirente 
constitui nova relação jurídica obrigacional com o eventual comprador e, por conseguinte, não se 
pode estender aos integrantes daquela primeira cadeia de fornecimento a responsabilidade solidária 
de que trata o art. 18 do CDC por eventuais vícios que este venha a futuramente detectar no produto. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a definir a possibilidade de o fornecedor originário de veículo responder 
solidariamente, à luz do art. 18 do CDC, pelos prejuízos decorrentes da adulteração de hodômetro 
constatada após a revenda do referido bem pelo consumidor final a terceiro. Sobre o tema, cabe 
salientar que nos termos da legislação de regência, só há falar em responsabilidade solidária entre os 
fornecedores integrantes de uma mesma cadeia de oferecimento de produtos e/ou serviços, não 
podendo ser responsabilizado prestador pertencente à cadeia anterior à retirada de bem durável do 
mercado de consumo (a partir de sua aquisição pelo destinatário final) por prejuízos constatados no 
futuro em virtude da revenda do referido bem, independentemente de ter sido esta materializada 
com a celebração de um negócio meramente civil ou com o surgimento de uma nova relação de 
consumo. Na hipótese analisada se está diante de corriqueira sucessão de negócios destinados à 
venda e revenda de bem durável, representada por duas relações jurídicas bem distintas, ou seja, uma 
primeira cadeia de consumo foi formada e encerrou-se quando o primeiro vendedor alienou o veículo 
ao consumidor (destinatário final). Uma nova e independente cadeia iniciou-se quando este, que 
adquiriu o automóvel e lhe deu destinação final, decidiu entregar o referido bem à empresa de 
agenciamento de veículos para recolocá-lo no mercado. É dizer, o bem desvinculou-se de uma cadeia 
de consumo quando saiu de mercado para integrar o acervo patrimonial de seu destinatário final. 
Após, foi inserido em outra cadeia de consumo ao retornar ao mercado através dos serviços de 
agenciamento contratados por seu proprietário para facilitar-lhe a revenda; serviço este que, aliás, 
não pode servir de justificativa para que a referida agência de veículos seja parte integrante da cadeia 
de fornecimento de que fez parte o vendedor primeiro. Resulta inconteste, assim, a descontinuidade 
(quebra) entre as duas relações de consumo, que resulta na inexistência de relação jurídica entre o 
primeiro vendedor e o último adquirente do automóvel. Oportuno ressaltar, ainda, que o vício 
ensejador da propositura da presente demanda não consiste em mero defeito de fabricação, mas em 
verdadeira prática ilícita ulterior à entrada do veículo em circulação (a adulteração do hodômetro 
com o propósito de reduzir a desvalorização natural do preço do automóvel no mercado), pelo que 
eventualmente só poderia responder o primeiro vendedor se tivesse o último adquirente do veículo 
produzido prova concreta de sua participação no referido evento. Desse modo, ainda que se possa 
afirmar a responsabilidade solidária do anterior proprietário do veículo e da agência por ele 
contratada para revendê-lo ao terceiro, não se afigura possível estender tal responsabilidade ao 
primeiro vendedor, pelo menos não sob a alegação de que estaria ela alcançada por suposta 
solidariedade determinada pelas regras de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.171.488-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
4/4/2017, DJe 11/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Família. Dissolução de união estável. Regime da comunhão parcial de bens. 
Partilha. Imóvel adquirido pelo casal. Doação entre companheiros. Bem 
excluído do monte partilhável. 

DESTAQUE 

O bem imóvel adquirido a título oneroso na constância da união estável regida pelo estatuto da 
comunhão parcial, mas recebido individualmente por um dos companheiros, através de doação pura 
e simples realizada pelo outro, deve ser excluído do monte partilhável, nos termos do art. 1.659, I, do 
CC/2002. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão devolvida ao STJ está circunscrita à possibilidade ou não da comunhão de bem imóvel, 
adquirido a título oneroso na constância da união estável, mas recebido por um dos companheiros, 
mediante doação pura e simples realizada pelo outro. Inicialmente, é cediço que a extinção da 
sociedade conjugal de fato resulta na necessidade, por parte do ex-casal, de realizar a partilha dos 
bens comuns existentes, com base no regime adotado. Vale ressaltar que, não existindo contrato de 
convivência firmado entre os companheiros no intuito de regulamentar questões patrimoniais, 
aplica-se o regime supletivo da comunhão parcial de bens, nos exatos termos do art. 1.725 do Código 
Civil. Desse modo, reconhecido como aplicável o regime da comunhão parcial de bens, também 
chamada de comunhão dos aquestos, comunicam-se todos os bens que sobrevierem ao casal, na 
constância da união (CC/2002, art. 1.658), excetuando-se, por outro lado, os adquiridos 
individualmente, como, por exemplo, através de doação (CC/2002, art. 1.659, I). No caso analisado, o 
bem imóvel que se pretende ver partilhado, embora adquirido pelo esforço comum do casal, na 
constância da união estável, foi doado por um dos companheiros, de forma graciosa, ao outro, de 
modo que essa doação, por força do disposto no artigo acima citado, afasta o bem do monte 
partilhável, pois o que doou naquela ocasião, é de se compreender, foi justamente a sua metade 
naquele bem de ambos. Outrossim, é importante esclarecer que, a princípio, não há falar na 
impossibilidade de doação entre integrantes da mesma sociedade marital informada pelo regime da 
comunhão parcial de bens, especialmente em razão da inexistência de norma jurídica proibitiva, 
desde que não implique a redução do patrimônio do doador ao ponto de comprometer sua 
subsistência, tampouco possua caráter inoficioso, contrariando interesses de herdeiros necessários, 
conforme preceituado pelos arts. 548 e 549 do CC/2002. Aliás, a própria legislação civil, no art. 544, 
prevê a possibilidade de doação entre cônjuges, quando regulamenta os efeitos sucessórios da 
referida doação, determinando que esta importará em adiantamento de herança. 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.630.097-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, 
julgado em 18/4/2017, DJe 28/4/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Tráfico de drogas. Prova obtida de conversa travada por função viva-voz do 
aparelho celular do suspeito. Dúvidas quanto ao consentimento. Inexistência 
de autorização judicial. Ilicitude constatada.  

DESTAQUE 

Sem consentimento do réu ou prévia autorização judicial, é ilícita a prova, colhida de forma coercitiva 
pela polícia, de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio 
do recurso "viva-voz", que conduziu ao flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão tratada está em saber se é lícita a prova obtida por autoridade policial decorrente da 
reprodução de conversa travada entre o suspeito e sua mãe por meio do recurso "viva-voz" do celular, 
que possibilitou o flagrante do crime de tráfico de drogas em sua residência. No julgamento do RHC 
51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/9/2016, esta Corte teve a oportunidade de 
apreciar matéria semelhante ao caso aqui tratado, considerando ilícito o acesso aos dados do celular 
e das conversas de whatsapp extraídas do aparelho celular da acusada, dada a ausência de ordem 
judicial para tanto, ao entendimento de que, no acesso aos dados do aparelho, se tem a devassa de 
dados particulares, com violação à intimidade do agente. No caso presente, embora nada de ilícito 
houvesse sido encontrado em poder do acusado, a prova da traficância foi obtida em flagrante 
violação ao direito constitucional à não autoincriminação, uma vez que aquele foi compelido a 
reproduzir, contra si, conversa travada com terceira pessoa pelo sistema viva-voz do celular, que 
conduziu os policiais à sua residência e culminou com a arrecadação de todo material estupefaciente 
em questão. Desse modo, está-se diante de situação onde a prova está contaminada, diante do 
disposto na essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), 
consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que proclama a nódoa de provas, 
supostamente consideradas lícitas e admissíveis, mas obtidas a partir de outras declaradas nulas pela 
forma ilícita de sua colheita. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.373.356-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por unanimidade, 
julgado em 20/4/2017, DJe 28/4/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Homicídio qualificado. Elemento informativo colhido na fase inquisitorial. 
Testemunho por ouvir dizer. Fundamento exclusivo da decisão de pronúncia. 
Inviabilidade. 

DESTAQUE 

O testemunho por ouvir dizer (hearsay rule), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como 
fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão cinge-se à possibilidade de a pronúncia ser fundamentada exclusivamente 
em elemento informativo colhido na fase inquisitorial da persecução penal. Com efeito, é cediço que, 
muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal 
Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro 
probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, 
mormente quando essa prova se encontra isolada nos autos. É verdade que alguns julgados 
proferidos pela Quinta e Sexta Turmas deste Superior Tribunal, denotam a orientação de que, muito 
embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente 
na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal entendimento não se aplica à decisão de pronúncia 
(v.g. HC n. 314.454-SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T; DJe 17/2/2017; AgRg no REsp 1.582.122-
RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 13/6/2016). Entretanto, essa orientação não se 
aplica à hipótese em que testemunhos produzidos na fase judicial não apontem os acusados como 
autores do delito e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial sejam “relatos baseados em 
testemunho por ouvir dizer”. Sobre a temática – já enfrentada na oportunidade em que apreciado o 
REsp 1.444.372-RS, DJe 25/2/2016 – vale observar que a norma segundo a qual a testemunha deve 
depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas – 
como o norte-americano – o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No 
Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, doutrina aponta que “não se 
pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que 
lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta.” A razão do 
repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, 
visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com 
eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. Assim, a 
submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima 
e, diga-se, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a 
ampla defesa que lhe são inerentes. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 973 
 

Recurso especial submetido à Corte Especial como representativo da seguinte controvérsia: 

Aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7º, do CPC/2015. 

REsp 1.648.238-RS; REsp 1.648.498-RS e REsp 1.650.588-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/5/2017. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 974 
 

Recurso especial submetido à Primeira Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Aferir se a Lei 12.855/2013 – que prevê, em seu art. 1º, indenização destinada aos servidores 
públicos federais, mencionados em seu § 1º, em exercício em unidades situadas em localidades 
estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 
transfronteiriços ('indenização de fronteira') – tem eficácia imediata, suficiente a permitir o 
pagamento da referida indenização, ou se necessita de ato normativo regulamentador de seu 
art. 1º, § 2º, a fim de definir tais localidades estratégicas para a percepção de referida 
indenização. 

REsp 1.617.086-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/5/2017. 
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Número 604                         Brasília, 21 de junho de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.348.679-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado 
em 23/11/2016, DJe 29/5/2017. (Tema 588) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Contribuição para custeio de serviço de saúde aos servidores públicos. 
Instituto de previdência do Estado de Minas Gerais (IPSEMG). Caráter 
compulsório afastado pelo STF na ADI 3.106-MG. Alteração da jurisprudência 
do STJ. Repetição de indébito por afastamento da inconstitucionalidade do 
tributo. Interpretação do julgamento da ADI. Formação de relação jurídica 
contratual entre servidor e IPSEMG. Possibilidade. Manifestação de vontade 
do servidor. 

DESTAQUE 

A partir de 14/4/2010 deve ser reconhecida a natureza contratual da relação firmada entre os 
servidores do Estado de Minas Gerais e o IPSEMG, instituída pelo art. 85 da Lei Complementar 
Estadual n. 64/2002, sendo garantida a restituição de indébito somente àqueles que, após essa data, 
não tenham aderido expressa ou tacitamente aos serviços de saúde disponibilizados.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão trata da possibilidade de devolução dos valores pagos a título de contribuição para o 
custeio de serviços de saúde, instituída aos servidores públicos de Minas Gerais por meio da Lei 
Complementar Estadual n. 64/2002, sob o fundamento de que a denominada exação teria sido 
declarada inconstitucional pelo STF na ADI 3.106-MG. O tema em comento se tornou recorrente no 
STJ, que impôs como solução a compreensão sedimentada de que o tributo declarado inconstitucional 
importa direito à repetição de indébito, independentemente da utilização ou adesão aos serviços de 
saúde ofertados pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG. Não obstante 
esse entendimento, reconhece-se o erro quanto a premissa de que a “contribuição” para a saúde 
cobrada pelo Estado de Minas Gerais de seus servidores foi declarada inconstitucional e por essa 
razão deve ser devolvida aos que arcaram com ela. O STF, no julgamento da ADI 3.106-MG, somente 
afastou a compulsoriedade da denominada "contribuição", o que torna possível a materialização de 
uma relação jurídico-administrativa de fornecimento de serviços de saúde aos servidores, mesmo 
após a decisão final da ADI, mediante comprovação da adesão ao serviço oferecido. O que se constata, 
portanto, é que o STF tão somente retirou a natureza tributária do valor cobrado, afastando a 
incidência da repetição de indébito amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN. Conclui-se, que é 
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equivocado dizer que a relação jurídica entre o Estado e os contratantes do plano de saúde é nula de 
pleno direito. O que foi declarado nulo foi a compulsoriedade, e isso não afasta a possibilidade de a 
relação jurídica se formar pela vontade das partes. Vale dizer, é possível ao Estado disponibilizar 
serviço de saúde específico aos seus servidores públicos, mas é inarredável o caráter voluntário de 
adesão contratual dos destinatários, como o próprio STF assentou na mencionada ADI. O serviço de 
plano de saúde passa a ser benefício estatal trabalhista concedido aos servidores, de natureza 
facultativa e sinalagmática. Deve haver, pois, adesão voluntária (tácita ou expressa) ao serviço 
concedido pelo Estado de Minas Gerais para legitimar a cobrança da contraprestação pecuniária pelo 
serviço de saúde. A legitimação da contraprestação pelo serviço prestado se ampara também no 
princípio geral da boa-fé incidente sobre as relações jurídicas. Se uma das partes considera indevida 
determinada contraprestação pecuniária do objeto contratual, não pode almejar o melhor dos 
mundos: satisfazer-se da obrigação sem a devida contraprestação. Por fim, até 14.4.2010 a cobrança 
pelos serviços de saúde foi considerada legitimada pelo STF com base na lei estadual, devendo o 
presente entendimento incidir a partir do citado marco temporal, quando a manifestação de vontade 
do servidor será requisito para a cobrança. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.632.777-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 
por unanimidade, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. (Tema 379) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Intimação por oficial de justiça, carta rogatória, precatória ou de ordem. Prazo 
recursal. Início do cômputo. Data da juntada aos autos. 

DESTAQUE 

Nos casos de intimação/citação realizadas por correio, oficial de justiça, ou por carta de ordem, 
precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, 
do mandado cumprido, ou da juntada da carta. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos limita-se a definir o termo de início para o 
cômputo do prazo recursal nas hipóteses em que a intimação é feita por correio, oficial de justiça ou 
por carta de ordem, precatória ou rogatória. Quanto ao tema, o art. 241, II do CPC/1973 preceitua que 
começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da juntada aos 
autos do mandado cumprido. Entende-se que, via de regra, o prazo recursal inicia-se com a intimação. 
Todavia, sendo a intimação/citação por correio (art. 241, I do CPC/1973, atual art. 231, I do 
CPC/2015), oficial de justiça (art. 241, II do CPC/1973, atual art. 231, II do CPC/2015), ou por carta 
de ordem, precatória ou rogatória (art. 241, IV do CPC/1973, atual art. 231, VI do CPC/2015), o prazo 
recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido ou da 
juntada da carta. Esse é o entendimento adotado por esta Corte Especial, conforme se colhe de alguns 
julgados, a saber: EREsp 908.045-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 24.2.2014 e AgInt na CR 10.703-
EX, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.12.2016. Verifica-se, portanto, que havendo a intimação por correios, 
pessoal, ou por carta, o prazo recursal inicia-se da juntada aos autos. 
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PROCESSO 
Pet 11.805-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por 
unanimidade, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017. (Tema 177 – 
Revisão) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Crime de lesões corporais cometidos contra mulher no âmbito doméstico e 
familiar. Natureza da ação penal. Revisão do entendimento do STJ. Adequação 
à orientação da ADI 4.424/DF – STF. Ação pública incondicionada. 

DESTAQUE 

A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito 
doméstico e familiar, é pública incondicionada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso 
Especial Representativo da Controvérsia n. 1.097.042-DF, submetido ao rito dos recursos especiais 
repetitivos – regulado pelo art. 543-C do CPC de 1973 –, firmou o entendimento de que "a ação penal 
nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e 
familiar, é pública condicionada à representação da vítima" (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
Rel. p/ acórdão Min. Jorge Mussi, DJe 21/5/2010 – Tema 177). Todavia, em sessão realizada em 
9/2/2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.424, com efeito erga omnes, em que atribuiu orientação, 
conforme à Constituição, aos arts. 12, I, 16 e 41, todos da Lei n. 11.340/2006, acolhendo, assim, tese 
oposta à jurisprudência consolidada desta Corte, ao assentar que os crimes de lesão corporal 
praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada. 
Concluiu-se, em suma, que, não obstante permanecer imperiosa a representação para crimes 
dispostos em leis diversas da Lei n. 9.099/95, como o de ameaça e os cometidos contra a dignidade 
sexual, nas hipóteses de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra 
a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pública incondicionada. Já em consonância 
com o referido julgamento do Excelso Pretório acerca do tema, a Terceira Seção houve por bem editar 
a Súmula n. 542, publicada no DJe 26/8/2015 – o que reforça, ainda mais, a revisão da tese fixada no 
REsp representativo da controvérsia n. 1.097.042-DF, a fim de adequá-lo ao entendimento externado 
pela Suprema Corte, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da 
isonomia, nos termos dos arts. 927, § 4º, do CPC de 2015 e 256-S do Regimento Interno do STJ 
(Emenda Regimental n. 24/2016). 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.316.269-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 6/4/2017, DJe 12/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Desembaraço aduaneiro. Erro de classificação das mercadorias importadas. 
Ausência de má-fé. Pena de perdimento. Não adequação. 

DESTAQUE 

O erro culposo na classificação aduaneira de mercadorias importadas e devidamente declaradas ao 
fisco não se equipara à declaração falsa de conteúdo e, portanto, não legitima a imposição da pena de 
perdimento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a possibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso de haver erro na classificação 
aduaneira de produtos importados, sem a constatação de má-fé do importador. Cabe fazer, 
inicialmente, uma breve distinção entre "declaração falsa" e "declaração indevida". Confrontando-se 
os artigos 105 e 108 do DL n. 37/1966 (arts. 514 e 524 do Decreto n. 91.030/1985), nota-se que 
"declaração falsa" é aquela prestada pelo importador com o intuito de iludir a fiscalização e pagar 
tributo menor do que seria devido, enquanto a "declaração indevida" é a proveniente de mero erro 
culposo. Em razão das características apontadas acima é que a norma legal prevê sanções distintas 
para o erro na classificação aduaneira. Ainda, deve-se acrescentar que o erro na classificação da 
mercadoria importada não pode ser equiparado à "falsa declaração de conteúdo", à época da vigência 
do Decreto n. 91.030/1985. Com efeito, na declaração de importação prevista no art. 418 do Decreto 
n. 91.030/1985, não era obrigatório que o importador classificasse a mercadoria, mas tão somente 
procedesse à sua fiel especificação. Caso fosse constatada alguma divergência pela autoridade 
coatora, o importador fazia a declaração complementar, que servia à retificação da primeira 
declaração, bem como para a "indicação dos tributos, multas e acréscimos legais a serem pagos" (arts. 
420 e 421 do Decreto n. 91.030/1985). Assim é que, embora a declaração de conteúdo seja 
obrigatória à aferição da regularidade do pagamento de tributos pelo importador e as suas 
informações, por isso, devam ser precisas, não há óbice para que a autoridade fiscalizadora, 
interrompendo o despacho aduaneiro em razão da constatação de erro na classificação alfandegária, 
imponha a satisfação de determinadas exigências administrativas ou fiscais para o desembaraço 
(arts. 44 a 51 do DL n. 37/1966), sem a apreensão das mercadorias. Deve-se concluir pela 
impossibilidade da aplicação da pena de perdimento quando existente a correta descrição das 
mercadorias importadas e mero erro de classificação, sem má-fé do importador.  
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.661.120-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 9/5/2017, DJe 16/5/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Ação de cobrança. Indenização securitária. Seguro obrigatório – DPVAT. Filhos 
menores da vítima que pleiteiam o recebimento da indenização. Vítima que se 
envolveu em acidente de trânsito no momento da prática de ilícito penal. 
Tentativa de roubo a carro-forte. Recebimento. Inviabilidade. 

DESTAQUE 

É indevida a indenização relativa ao seguro obrigatório – DPVAT, na hipótese em que o acidente de 
trânsito que vitimou o segurado tenha ocorrido no momento de prática de ilícito penal doloso. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se os herdeiros têm direito ao recebimento da indenização 
securitária, referente ao seguro obrigatório – DPVAT, na hipótese em que o seu genitor provocou 
acidente de trânsito, jogando o caminhão que conduzia contra dois carros-fortes, a fim de roubar os 
malotes transportados, falecendo no local do fato. Concebido a partir do reconhecimento do risco 
inerente da atividade automobilística, decorrente da própria circulação dos veículos terrestres a 
motor, o referido seguro obrigatório confere, entre outras, cobertura contra a morte. Convém 
destacar que a Lei n. 6.194/74 (instituidora do DPVAT), demonstra claramente em seu art. 5º que a 
responsabilidade pelo pagamento desta espécie de seguro foge à teoria da culpa, bastando comprovar 
o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões suportadas pela vítima. Entretanto, deve-se 
acatar a ideia de que o DPVAT, embora imposto por lei, não deixa de ter as características de um 
contrato de seguro, uma vez que a responsabilidade em questão, embora pautada na teoria do risco, 
emana de um contrato, e que, portanto, deve ser regido pelos princípios gerais de qualquer espécie 
contratual, como a autonomia da vontade, a função social, o consensualismo, a obrigatoriedade, a 
relatividade dos efeitos do contrato e a boa-fé objetiva. Desta feita, conveniente destacar o art. 757 
do CC/02 que dispõe sobre condições gerais do contrato de seguro, nos seguintes termos: “Pelo 
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados ”. Também, convém 
sublinhar o que prevê o art. 762 do mesmo diploma: “Nulo será o contrato para garantia de risco 
proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro'. Assim, 
embora da Lei n. 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração 
de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da 
prática de um ato doloso. Esse argumento é reforçado pelo disposto no art. 12, § 2º, da Resolução 
CNSP nº 273/2012, que consolida as normas do Seguro DPVAT.  
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PROCESSO 
REsp 1.665.701-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 9/5/2017, DJe 31/5/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Seguro de vida. Acidente de trânsito. Causa do sinistro. Embriaguez do 
segurado. Morte acidental. Agravamento do risco. Descaracterização. Dever de 
indenizar da seguradora. Espécie securitária. Cobertura ampla. Cláusula de 
exclusão. Abusividade. Seguro de automóvel. Tratamento diverso.  

DESTAQUE 

É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente 
de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro 
de vida, quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez. Com 
relação ao contrato de seguro e à embriaguez ao volante, é certo que a Terceira Turma desta Corte 
Superior possui entendimento de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa 
agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel 
que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. Isso porque há comprovação 
científica e estatística de que a bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do 
motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de 
acidentes e danos no trânsito. Todavia, o seguro de vida, integrante do gênero seguro de pessoa, 
possui princípios próprios e diversos dos conhecidos seguros de dano. Nesse contexto, no contrato 
de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da 
sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário – doenças preexistentes – quando 
do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização 
securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. De fato, as 
cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que 
não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo, de acordo com a doutrina, “da essência do seguro 
de vida para o caso de morte um permanente e contínuo agravamento do risco segurado".   Dessa forma, 
ao contrário do que acontece no seguro de automóvel, revela-se inidônea a cláusula similar inscrita 
em contrato de seguro de vida que impõe a perda do direito à indenização no caso de acidentes 
ocorridos em consequência direta ou indireta de quaisquer alterações mentais, compreendidas entre 
elas as consequentes à ação do álcool, de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, de uso 
fortuito, ocasional ou habitual. Nesse cenário, a Superintendência de Seguros Privados editou a Carta 
Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, orientando as sociedades seguradoras a alterar as 
condições gerais dos seguros de pessoas justamente por ser vedada a exclusão de cobertura na 
hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de 
insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. 
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PROCESSO 
REsp 1.526.560-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 16/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL 

TEMA 
Aval. Outorga uxória ou marital. Interpretação do art. 1.647, inciso III, do 
CC/2002, à luz do art. 903 do mesmo diploma legal. Natureza do instituto 
cambiário do aval. Revisão do entendimento. 

DESTAQUE 

O aval dado aos títulos de créditos nominados (típicos) prescinde de outorga uxória ou marital. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão se situa em torno da interpretação do art. 1.647, inciso III, do CC/2002, a estabelecer o 
consentimento conjugal como requisito de validade do aval, quando o avalista for casado em outros 
regimes que não o da separação absoluta.  Não obstante a literalidade dos artigos 1.647, inciso II e 
1.649 do Código Civil levar ao entendimento no sentido da nulidade do aval prestado sem a devida 
outorga conjugal, recentemente a Quarta Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp 
1.633.399-SP, sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, propôs interpretação diferenciada desses 
enunciados normativos em relação àquela que vinha se desenvolvendo. Sobrelevaram-se, 
especialmente, as características imanentes dos institutos do direito cambiário, dentre os quais se 
insere o aval, fazendo-se, ainda, predominar a norma do art. 903 do CC/2002, com a aplicação 
subsidiária das normas do Código Civil aos títulos de crédito regulados por leis especiais. Com efeito, 
no sistema cambiário, voltado à segurança das negociações, o título, em regra, está fadado à 
circulação, podendo colocar, frente a frente, credor e devedor (portador e emitente/sacador) que, no 
mais das vezes, não se ligam por atos negociais, senão eminentemente cambiários, o que 
impossibilita, sobremaneira, qualquer investigação acerca das particularidades dos negócios 
anteriores, razão, aliás, da vedação legal da possibilidade de os devedores suscitarem defesa que 
pertina a terceiros contra portadores de boa-fé, ou seja, defesa alheia àqueles com quem estão 
diretamente ligados, incluindo-se, aqui, também os garantes, avalistas da cadeia de endossos que se 
poderá estabelecer, característica que decorre da abstração e autonomia. Bem se vê que o aval mais 
ainda se distancia das peculiaridades do negócio que subjaz, pois ele próprio é autônomo em relação 
ao crédito consubstanciado no título que, por sua vez, é autônomo em face da relação jurídica 
subjacente. Nesse sentido, a submissão da validade do aval à outorga do cônjuge do avalista 
compromete, sobremaneira, a garantia que decorre do instituto, enfraquecendo os próprios títulos 
de crédito, tão aptos à circulação em face de sua tranquila aceitação no mercado, tranquilidade essa 
a decorrer das garantias que dimanam de suas características e dos institutos cambiários que os 
coadjuvam, como o aval. Assim, a interpretação do art. 1647, inciso III, do CCB que mais se concilia 
com o instituto cambiário do aval e, pois, às peculiaridades dos títulos de crédito é aquela em que as 
disposições contidas no referido dispositivo hão de se aplicar aos avais prestados nos títulos de 
crédito regidos pelo próprio Código Civil (atípicos), não se aplicando aos títulos de crédito nominados 
(típicos) regrados pelas leis especiais, que, atentas às características do direito cambiário, não 
preveem semelhante disposição, pelo contrário, estabelecem a sua independência e autonomia em 
relação aos negócios subjacentes. Por fim, salienta-se que a presente modificação de entendimento 
resulta na pacificação do tema perante a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 
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PROCESSO 
REsp 1.634.046-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. 
Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 25/4/2017, DJe 
18/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Habilitação de crédito trabalhista. Momento da constituição. Reclamação 
trabalhista. Crédito oriundo de trabalho realizado em momento anterior ao 
pedido de recuperação judicial. 

DESTAQUE 

A consolidação do crédito trabalhista (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento 
judicial que o declare — e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado —, para efeito de 
sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia cinge-se a determinar se os créditos trabalhistas litigiosos, não consolidados ao tempo 
do pedido da recuperação judicial, estão a ela sujeitos, na forma do art. 49, da Lei n. 11.101/05. Para 
tanto, faz-se necessário determinar o exato momento em que o crédito trabalhista é constituído. Em 
princípio, a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes 
e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que no bojo de um contrato trabalhista, a partir do momento em que o empregado 
presta seu labor, assume a condição de credor (em relação às correlatas verbas trabalhistas) de seu 
empregador, que, no final do respectivo mês, deve efetivar sua contraprestação. Assim, uma sentença 
que reconheça o direito do trabalhador em relação à aludida verba trabalhista certamente não 
constitui este crédito, apenas o declara. E, se este crédito foi constituído em momento anterior ao 
pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se encontra submetido, inarredavelmente. Outrossim, 
extrai-se da própria lei de falência e recuperação judicial a conclusão de que a consolidação do crédito 
(ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare — e muito menos 
do transcurso de seu trânsito em julgado —, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação 
judicial. Veja-se que o crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, 
de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7º, da Lei n. 11.101/05. Dessa forma, é 
possível ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos 
trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. O 
art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.1.01/2005, por sua vez, permite o prosseguimento das ações 
trabalhistas na própria Justiça Laboral, que decidirá as impugnações ao crédito postulado na 
recuperação, bem como apurará o crédito a ser inscrito quando de sua definição no quadro geral de 
credores, sendo possível inclusive determinar a reserva de importância que "estimar" devida na 
recuperação judicial. Com base nessas premissas, há que se analisar a origem do crédito em discussão 
e inferir se se trata de verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço em momento anterior 
ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeitando, ou se são posteriores, a serem concebidas como 
crédito extraconcursal. 
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PROCESSO 
REsp 1.562.239-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 9/5/2017, DJe 16/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Direito de família. Ação negatória de paternidade. Pretensão de relativização 
da coisa julgada formada em anterior demanda de investigação de 
paternidade. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

A relativização da coisa julgada estabelecida em ação de investigação de paternidade – em que não 
foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes – não se aplica às 
hipóteses em que o reconhecimento do vínculo se deu, exclusivamente, pela recusa do investigado ou 
seus herdeiros em comparecer ao laboratório para a coleta do material biológico. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de demanda negatória de paternidade por meio da qual as autoras pretendem 
valer-se da relativização da coisa julgada material formada em anterior ação investigativa, na qual, 
com base em provas testemunhais, reconheceu-se o vínculo familiar entre a recorrida e o pai das 
autoras (recorrentes no especial). No que diz respeito à pretensa relativização da coisa julgada, cabe 
destacar que esta Corte Superior de Justiça, em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE n. 363.889-DF, Rel. Min. Dias Toffolli, julgado em 2/6/2011, tem admitido a 
tese nas ações investigatórias ou contestatórias de paternidade julgadas sem amparo em prova 
genética. No entanto, o cabimento dessa excepcional orientação, no sentido da relativização da coisa 
julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se 
a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame 
de DNA, estava inscrito em um peculiar contexto em que a impossibilidade de realização do exame 
decorria da ausência de condições da parte de adimpli-lo e, ainda, da negativa de o Estado fazê-lo, ou 
seja, por circunstâncias notadamente alheais à vontade das partes. A orientação, assim, não pode ter 
aplicação quando a não realização da prova pericial na demanda investigatória anterior deveu-se, 
exclusivamente, à recusa de uma das partes em comparecer ao laboratório para a coleta de material 
biológico – no caso, a recusa dos herdeiros, entre eles as recorrentes (herdeiras do de cujus que teve 
a paternidade reconhecida). Nesse cenário, não só é viável como é plenamente escorreito o 
julgamento da ação investigatória com base nas provas testemunhais colhidas, aplicada, em conjunto, 
à presunção juris tantum de paternidade, nos termos do enunciado da Súmula n. 301/STJ, bem como 
em observância ao art. 2º-A, parágrafo único, da Lei n. 8.560/92, não havendo como superar-se ou 
relativizar-se a coisa julgada material que qualificara a sentença de procedência da referida demanda 
de investigação de paternidade ajuizada pela recorrida contra o pai das recorrentes. Ora, negando-
se, a recorrente, a produzir a prova que traria certeza à controvérsia estabelecida nos autos da 
anterior ação de investigação de paternidade, não pode, agora, utilizar-se, maliciosamente, da 
ausência da referida prova como fundamento para a propositura de ação negatória de paternidade e, 
com isso, buscar ver alterada a decisão que lhe fora desfavorável, sob pena de incorrer em violação 
da boa-fé objetiva. Diante da inaplicabilidade da conclusão a que o STF chegara quando do 
julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 363.889-DF à presente controvérsia, deve-se 
manter a extinção da demanda negatória de paternidade com fundamento na coisa julgada formada 
na anterior ação investigatória. 
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PROCESSO 
REsp 1.531.676-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 18/5/2017, DJe 26/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação monitória. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Embargos. 
Securitização da dívida. Matéria de defesa. Reconvenção. Desnecessidade.  

DESTAQUE 

O pedido de alongamento da dívida originada de crédito rural pode ser feito em sede de embargos à 
monitória ou contestação, independentemente de reconvenção. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a definir se o alongamento da dívida rural pode ser requerido em sede de 
embargos à monitória. Sobre o tema, importa destacar, inicialmente, que, no procedimento 
monitório, o contraditório consiste em uma eventualidade, a ser instaurado apenas se o devedor 
expressamente resistir à pretensão, por meio dos embargos. Oferecidos estes, o procedimento passa 
a ser ordinário, estando o devedor, então, autorizado a deduzir a mais ampla matéria de defesa sobre 
o mérito da relação obrigacional, segundo as regras do processo de conhecimento. Em síntese, ao se 
tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, é admissível a discussão 
de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a 
própria legitimidade da obrigação. No que concerne à securitização da dívida originada de crédito 
rural (ou alongamento), importa ressaltar que, por se tratar de direito subjetivo do devedor (cf. 
Súmula 298/STJ), aquele que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa e 
independentemente de prévio pedido administrativo, acionar o Poder Judiciário para que o Banco 
credor seja impelido a proceder ao alongamento da dívida. Não obstante, se já demandado pela 
instituição financeira, nada impede que o devedor, em sua defesa, demonstre o preenchimento dos 
requisitos para a securitização do débito, de modo a levar à improcedência da pretensão do credor. 
No âmbito do STJ, a questão já foi enfrentada em sede de processo de execução, tendo-se firmado o 
entendimento de que a securitização da dívida que atenda às disposições legais é matéria de defesa 
do devedor passível de ser alegada em embargos à execução, pois retira do título a sua certeza, 
liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva. Ressalvadas as peculiaridades dos 
embargos à execução – que, como cediço, constituem meio autônomo de impugnação, ou seja, 
apresentam “natureza de ação” – não se vislumbra qualquer fundamento legal para obstar que o 
devedor, em embargos à monitória ou mesmo contestação, formule o pedido de alongamento da 
dívida para inibir, no nascedouro, a constituição de título judicial em favor do credor. Ademais, de 
acordo com o disposto no art. 326 do CPC/73, admite-se também ao réu a apresentação de defesa de 
mérito indireta, quando se alega fato novo capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, 
como ocorre em relação à securitização da dívida rural. Nesse contexto, não há que se exigir do 
devedor a apresentação de reconvenção, de modo que, se a dívida originada de crédito rural é 
securitizável, improcede a pretensão de cobrança da instituição financeira. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.247.098-MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por maioria, julgado 
em 14/3/2017, DJe 16/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Família. Emenda à Constituição nº 66/10. Divórcio direto. Separação judicial. 
Subsistência. 

DESTAQUE 

A Emenda à Constituição n. 66/2010 não revogou os artigos do Código Civil que tratam da separação 
judicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O cerne da questão cinge-se à subsistência ou não da separação judicial após o advento da Emenda à 
Constituição n. 66/2010. Analisando os §§ 1° e 2° do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, depreende-se que a lei que não seja temporária terá vigência indefinidamente até que 
outra a modifique ou a revogue, podendo essa revogação ocorrer de maneira expressa, quando vier 
expressamente declarado, ou de maneira tácita, quando a lei nova for incompatível com a segunda ou 
regular inteiramente a matéria contida na lei anterior. A EC n. 66/2010, também denominada emenda 
do divórcio, alterou a redação do § 6º do art. 206 da CF que previa a necessidade de prévia separação 
judicial ou de fato como requisito para a dissolução pelo divórcio, passando a trazer a possibilidade 
de dissolução direta do casamento civil pelo divórcio. Observe-se que, na literalidade do artigo 
previsto na Constituição, a única alteração ocorrida foi a supressão do requisito temporal, bem como 
do sistema bifásico, para que o casamento seja dissolvido pelo divórcio. Ocorreu, portanto, facilitação 
ao divórcio, constituindo verdadeiro direito potestativo dos cônjuges, subsistindo, ainda, a separação, 
nos termos do art. 1.571, III, do Código Civil. Entender que tal alteração suprimiu a existência da 
separação extrajudicial ou judicial levaria à interpretação de que qualquer assunto que não fosse mais 
tratado no texto constitucional por desconstitucionalização estaria extinto, a exemplo também do que 
ocorreu com a separação de fato, cuja existência não é objeto de dúvida. A separação, nos termos do 
dispositivo supra, é modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo fim aos deveres de 
coabitação e fidelidade, bem como ao regime de bens. O divórcio, por outro lado, é forma de 
dissolução do vínculo conjugal e extingue o próprio vínculo, pondo termo ao casamento, à luz do 
disposto em seu § 1°, refletindo diretamente sobre o estado civil da pessoa e permitindo que os ex-
cônjuges celebrem novo casamento, o que não ocorre com a separação.  Ainda, a separação é uma 
medida temporária e de escolha pessoal dos envolvidos, que podem optar, a qualquer tempo, por 
restabelecer a sociedade conjugal ou pela sua conversão definitiva em divórcio para dissolução do 
casamento, nos termos dos arts. 1.577 e 1.580, do CC. Conclui-se, portanto, que não ocorreu a 
revogação tácita da legislação infraconstitucional que versa sobre a separação, dado que a EC n° 66 
não tratou em momento algum sobre a separação, bem como não dispôs sobre matéria com ela 
incompatível. O STF teve a oportunidade de julgar, após o advento da Emenda à Constituição n° 
66/10, o RE n° 227.114-SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, que trazia a discussão sobre o 
foro competente para o ajuizamento da ação de separação, reforçando a permanência do instituto no 
direito brasileiro. Por fim, anota-se que o novo CPC manteve em diversos dispositivos referências ao 
instituto da separação judicial, inclusive regulando-o no capítulo que trata das ações de família, art. 
693 e seguintes, e constando no próprio título da seção IV do capítulo XV, que trata dos 
procedimentos de jurisdição voluntária (art. 731 e seguintes), demonstrando, novamente e de forma 
indiscutível, a mens legis em manter a figura da separação no ordenamento jurídico pátrio. 
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PROCESSO 
EDcl no AgRg no Ag 1.366.967-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para 
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, por maioria, julgado em 27/4/2017, 
DJe 26/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Exceção de incompetência. Ação de reparação de danos. Acidente de veículos. 
Foro do domicílio do autor ou do local do fato. Escolha que não compete à 
locadora de veículos. 

DESTAQUE 

A prerrogativa de escolha do foro, estabelecida no art. 100, V, parágrafo único do CPC de 1973 (art. 
53, V, do atual CPC), não beneficia pessoa jurídica locadora de frota de veículos, em ação de reparação 
dos danos advindos de acidente de trânsito com o envolvimento do locatário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão proposta nas instâncias ordinárias diz respeito à aplicabilidade do art. 100, parágrafo 
único, do CPC de 1973 em demandas de reparação de danos oriundos de acidente de trânsito 
ajuizadas por locadora de veículos. Inicialmente, deve-se enaltecer que o novo Código de Processo 
Civil não trouxe relevante alteração quanto à matéria e, em dispositivo muito semelhante ao análogo 
do diploma anterior, dispôs que: art. 53. É competente o foro: (...) V - de domicílio do autor ou do local 
do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive 
aeronaves. A peculiaridade da hipótese, que enseja melhor reflexão sobre a aplicabilidade da aludida 
regra de competência, reside no fato de a pessoa jurídica autora ser empresa que atua no ramo de 
locação de veículos. Nessas circunstâncias, tem-se que a empresa locadora diferencia-se da pessoa – 
física ou jurídica – que excepcionalmente envolve-se em acidente de trânsito em local diverso daquele 
do seu domicílio. Isso porque é ínsito a seu negócio alugar frotas para terceiros em todo o país. É de 
se crer que acidentes com seus carros vão ocorrer em qualquer parte e, dada a previsão contratual 
acerca da administração de riscos tais, irá centralizar todas as ações no foro de seu domicílio. Em um 
primeiro momento, tal situação não caracterizaria nada mais que o exercício de um direito garantido 
pelas normas processuais. Destaca-se, todavia, que a locadora não é a verdadeira vítima do acidente, 
a não ser que assim se deva considerar aquele que previamente assumiu a obrigação de "administrar 
o sinistro". Em todo caso, parece haver deturpação do objetivo da norma. Haverá privilégio não 
razoável em favor de empresas especializadas e aparelhadas, em detrimento de pessoas que terão 
sérias dificuldades de se defender em outros Estados. É certo, essa dificuldade existiria de qualquer 
modo, mas só é justificável impô-la ao litigante quando razoável conceder o privilégio à parte adversa, 
o que não parece ser o caso de empresa especializada. Some-se a esses argumentos o fato de que tudo 
indica que o princípio da celeridade e o propósito de facilitação das provas estão a sugerir que o local 
do fato é o mais adequado para o processamento do feito. Por fim, tenha-se em vista que não se recusa 
a literalidade do parágrafo único do art. 100 do CPC/73, nem sequer se está a abrandar o rigor em 
sua aplicação. Verifica-se, isso sim, que a norma não incide no caso concreto, por não ser a empresa 
locadora propriamente envolvida no acidente de trânsito, o qual vem a ser o suporte fático necessário 
para a incidência da regra disjuntiva da competência. 
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PROCESSO 
REsp 1.074.724-MG, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
27/4/2017, DJe 18/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Insolvência Civil. Execução individual posterior. Impossibilidade. 
Incompetência absoluta. Juízo universal da insolvência. Nulidade da 
arrematação. 

DESTAQUE 

É nula a arrematação de bens do devedor promovida em ação de execução por credor individual, após 
a declaração de insolvência civil do devedor, em foro diverso do Juízo universal da insolvência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão, entre outras questões, acerca da nulidade da arrematação dos bens, porquanto 
realizado em prejuízo do juízo universal da insolvência. De início, cabe ressaltar que, declarada a 
insolvência do devedor, por meio de sentença dotada de eficácia imediata – fato já reconhecido pela 
doutrina e jurisprudência desta Corte Superior (REsp 794.364-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, Terceira Turma, DJ 18/12/2006) – instaura-se a execução universal de credores e a 
arrecadação de todos os bens suscetíveis de penhora (CPC/73, art. 751), sendo que o devedor perde 
o direito de administrar os seus bens e deles dispor (CPC/73, art. 752). Na hipótese, a insolvência foi 
declarada pelo Juízo da Comarca de Guaxupé/MG em 3 de março de 2002; no entanto, o credor propôs 
a execução de título extrajudicial no dia 2 de abril do mesmo ano, perante o Juízo da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Lavras/MG. A declaração de insolvência conduz à execução por concurso universal de 
todos os credores (CPC/73, art. 751, II), inclusive aqueles com garantia real, não sendo possível a 
propositura de ação de execução singular, como na presente hipótese, perante Juízo absolutamente 
incompetente, porquanto a execução dos créditos deve ser realizada perante o Juízo universal da 
insolvência. Assim, deve-se anular a arrematação realizada na execução individual, com remessa dos 
autos ao Juízo competente, facultando-se ao recorrido habilitar-se no quadro geral de credores, e 
determinar a arrecadação dos bens em favor do juízo da insolvência. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.595.546-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado 
em 2/5/2017, DJe 11/5/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Art. 21 da Lei n. 7.492/1986. Utilização de “laranjas” para aquisição de moeda 
estrangeira. Tipicidade configurada.  

DESTAQUE 

A utilização de terceiros (“laranjas”) para aquisição de moeda estrangeira para outrem, ainda que 
tenham anuído com as operações, se subsome à conduta tipificada no art. 21 da Lei n. 7.492/1986. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Dos autos consta que eram realizadas operações de câmbio em favor de pessoas que se valiam de 
outras para fins de registro e burla legal, tratando-se os adquirentes registrados de meros "laranjas" 
em favor daqueles que efetivamente se beneficiavam da aquisição de moeda estrangeira. A conduta 
prevista no art. 21, Lei n. 7.492/86 (Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização 
de operação de câmbio), pressupõe fraude que tenha o potencial de dificultar ou impossibilitar a 
fiscalização sobre a operação de câmbio, com o escopo de impedir ou constatar a prática de condutas 
delitivas diversas, ou mesmo eventuais limites legais para a aquisição de moeda estrangeira. O tipo 
tem como objetos jurídicos a credibilidade do mercado financeiro e a proteção do investidor. Com 
efeito, na busca da proteção ao mercado financeiro, é necessário que as operações de câmbio sejam 
fiscalizadas, sob pena de comprometimento da saúde financeira das instituições, que pode abalar a 
credibilidade do mercado. Assim, ainda que os terceiros tenham anuído com as operações, tal fato, 
por si, não é capaz de descaracterizar o tipo penal, pois o bem jurídico restou violado com a 
dissimulação de esconder a real identidade do adquirente da moeda estrangeira valendo-se da 
identidade, ainda que verdadeira, de terceiros. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 975 
 

Recurso especial submetido à Primeira Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício 
previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei n. 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato 
administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão. 

REsp 1.648.336-RS e REsp 1.644.191-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/5/2017. 
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Número 605                         Brasília, 12 de julho de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
CORTE ESPECIAL 

PROCESSO 
SEC 9.412-EX, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. para acórdão Min. João Otávio 
de Noronha, por maioria, julgado em 19/4/2017, DJe 30/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. Alegação de parcialidade do 
árbitro. Decisão da Justiça Americana sobre o tema. Vinculação do Superior 
Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Ofensa à ordem pública nacional. 

DESTAQUE 

A prerrogativa de imparcialidade do julgador aplica-se à arbitragem e sua inobservância resulta em 
ofensa direta à ordem pública nacional – o que legitima o exame da matéria pelo Superior Tribunal 
de Justiça, independentemente de decisão proferida pela Justiça estrangeira acerca do tema. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Dos autos consta pedido de homologação de duas sentenças arbitrais proferidas nos Estados Unidos 
da América, relativas a contrato de alienação de quotas representativas de capital social de empresa 
do setor sucroalcooleiro, em que se alega – entre outras questões – ofensa à ordem pública brasileira 
decorrente da violação da imparcialidade do árbitro-presidente que proferiu as decisões contestadas. 
De início, convém ressaltar que para o procedimento de homologação de sentença estrangeira ou 
concessão de exequatur, o ordenamento jurídico pátrio instituiu um sistema de contenciosidade 
limitada, no qual a impugnação fica restrita à inobservância das questões formais, previstas no art. 5º 
da Resolução n. 9/2005 do STJ, e à ocorrência de ofensa à soberania ou à ordem pública, conforme 
art. 6º. Neste juízo de valor acerca do respeito à soberania e à ordem pública nacional, o STJ possui 
ampla liberdade para realizar o efetivo controle da decisão estrangeira antes de reconhecer sua 
eficácia no território nacional. Com efeito, a prerrogativa da imparcialidade do julgador é uma das 
garantias que resultam do postulado do devido processo legal, aplicável à arbitragem, mercê de sua 
natureza jurisdicional. A inobservância dessa prerrogativa ofende, diretamente, a ordem pública 
nacional. Além disso, só se tem por válida a renúncia à garantia da inafastabilidade da jurisdição 
estatal quando os árbitros gozam de independência e confiança das partes. Assim, a sentença 
proferida pela Justiça Federal americana à luz de sua própria legislação não tem o condão de obstar 
o exame do STJ quanto a possível ofensa à ordem pública nacional decorrente da alegada 
imparcialidade do árbitro presidente. Com base nessas premissas, tem-se que o art. 14 da Lei de 
Arbitragem (Lei n. 9.307/1996) prevê o impedimento para funcionar como árbitro das pessoas que 
tenham com as partes ou com o litígio que lhes for submetido alguma das relações que caracterizam 
os casos de impedimento ou suspeição de juízes, previstas, respectivamente, nos arts. 134 e 135 do 
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Código de Processo Civil. O desrespeito acarreta a nulidade da sentença arbitral, a teor do art. 32, II, 
da referida lei. Acrescenta o art. 13 da referida lei que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e 
detentora da “confiança das partes”, pressuposto cuja pedra de toque, segundo doutrina, está 
representada no dever de revelação – que abrange aqueles fatos concretamente relacionados às 
partes ou à causa a ser julgada, passíveis de, razoavelmente, interessar às partes na avaliação da 
confiança que devam depositar no árbitro e que se constitui em elemento de validade da arbitragem.  
Na hipótese, evidenciada a presença de elementos objetivos aptos a comprometer a imparcialidade e 
independência do árbitro presidente, que não foram revelados às partes como determina a lei, 
inviável a homologação das sentenças arbitrais, em respeito aos arts. 13, 14, caput e § 1º, 32, II e IV, 
38, V, e 39, II, da Lei n. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem). 

 

 

PROCESSO 
AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, 
julgado em 7/6/2017, DJe 20/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação popular. Suspensão de liminar. Discussão de questões referentes ao 
mérito da causa. Impossibilidade. Grave lesão à ordem pública configurada. 
Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder 
Público. Escolhas políticas governamentais. Metodologia técnica. 
Invalidação pelo Judiciário apenas se reconhecida ilegalidade. 

DESTAQUE 

A interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte público urbano viola 
a ordem pública, mormente nos casos em que houver, por parte da Fazenda estadual, 
esclarecimento de que a metodologia adotada para fixação dos preços era técnica. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação popular ajuizada por parlamentares estaduais e federais, com pedido 
de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o aumento das tarifas cobradas de usuários da 
integração entre metrô, trens e ônibus municipais em terminais metropolitanos da Grande São 
Paulo. De início, convém ressaltar que na via suspensiva, por sua estreiteza, não cabe analisar o 
mérito da controvérsia originária. Conforme a legislação de vigência, sua vocação é a de tutelar tão 
somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde públicas, motivo pelo qual não pode ser 
apreciada como se fosse mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgRg na PET na SLS 1.883-PR, 
Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 28/8/2014.  Vale ressaltar, também, que a via da 
suspensão deve ser manejada nas hipóteses em que o Judiciário promove alteração no status quo 
ante em prejuízo do Poder Público, devendo o requerente indicar na inicial, de forma clara, que a 
manutenção dos efeitos da medida judicial que se busca suspender viola severamente um dos bens 
jurídicos tutelados. Com efeito, na apreciação do pedido de suspensão, pode ser realizado um “juízo 
mínimo de delibação sobre a matéria de fundo da contracautela” (STF, SS 5.049-BA/AgR/ED, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski – Presidente –, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2016). Entretanto, em 
controvérsia sobre a revisão de preços de transporte coletivo municipal, o Supremo Tribunal 
Federal já consignou que "o reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de uma política 
tarifária, solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação entre a exigência de 
ajustar o preço do serviço às situações econômicas concretas do seguimento social dos respectivos 
usuários ao imperativo de manter a viabilidade econômico-financeiro do empreendimento do 
concessionário" (RE 191.532-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29/8/1997). 
Assim, a evidente sofisticação da demanda ventilada na causa principal denota que, ao ratificar o 
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entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – no sentido de manter 
suspenso o reajuste tarifário – a decisão primeira desta Corte Superior  imiscuiu-se em seara alheia 
à via suspensiva, que, como visto, não se mostra adequada à análise do mérito da demanda 
principal. Sendo assim, a interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte 
público urbano não pode ser admitida na hipótese, por violar gravemente a ordem pública. Frise-
se que a legalidade estrita pressupõe a legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder 
Público, até prova definitiva em contrário – mormente nos casos em que houver, por parte da 
Fazenda estadual, esclarecimento de que a metodologia adotada para fixação dos preços era 
técnica. Por certo, a cautela impediria a decisão de sustar a recomposição tarifária estipulada pelo 
Poder Público para a devida manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão de serviço público. Postura tão drástica deveria ocorrer somente após a constatação, 
estreme de dúvidas, de ilegalidade – desfecho que, em regra, se mostra possível somente após a 
devida instrução, com o decurso da tramitação completa do processo judicial originário. Por seu 
turno, a doutrina leciona que o Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato 
administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão 
público tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão 
seria inócua, pois, segundo a doutrina Chenery – a qual reconheceu o caráter político da atuação da 
Administração Pública dos Estados Unidos da América –, as cortes judiciais estão impedidas de 
adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas 
questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios 
adotados pela Administração são corretos. Por todos esses motivos – inclusive em razão da 
impossibilidade de se reconhecer, na presente via, que ocorreu aumento abusivo de tarifas, está 
demonstrada, repita-se, acentuada ofensa à ordem pública – o que legitima a decisão que cassou a 
tutela antecipada deferida nos autos da ação popular, até o trânsito em julgado da decisão de 
mérito. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EAREsp 407.940-RS, Rel. Min. Og Fernandes, por maioria, julgado em 
10/5/2017, DJe 29/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Suspensão da Exigibilidade do crédito. Liminar em mandado de segurança. 
Denegação da ordem. Retomada do prazo prescricional. Desnecessidade de 
aguardar o trânsito em julgado. 

DESTAQUE 

A revogação de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário ocasiona a retomada do 
lapso prescricional para o Fisco, desde que inexistente qualquer outra medida constante do art. 151 
do CTN ou recurso especial / extraordinário dotado de efeito suspensivo. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência tratada nos embargos envolve a identificação do início da prescrição tributária para o 
Fisco após a revogação de liminar que anteriormente suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, 
mesmo havendo a parte sucumbente interposto recurso especial e extraordinário desprovidos de 
eficácia suspensiva. O acórdão embargado decidiu que, "constituído o crédito tributário, mas 
suspensa a exigibilidade da exação por decisão liminar, não há falar em curso do prazo de prescrição, 
uma vez que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de qualquer medida de 
cobrança por parte da Fazenda, de sorte que somente com o trânsito em julgado da decisão contrária 
ao contribuinte é que se retoma o curso do lapso prescricional". A tese paradigma foi apresentada 
com base no entendimento firmado no EREsp 449.679-RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 
1º/2/2011, segundo o qual: "revogada, suspensa ou cassada a medida liminar ou denegada a ordem, 
pelo juiz ou pelo Tribunal, nada impede a Fazenda Nacional de obter a satisfação do crédito tributário, 
retomando-se o curso do lapso prescricional, ainda que penda de exame recurso desprovido de 
eficácia suspensiva ou de provimento acautelatório, se não concorre outra causa de suspensão 
prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional". A dissonância, portanto, é evidente e deve ser 
resolvida adotando-se o entendimento firmado nos acórdãos paradigmas, tendo em vista que, 
afastados os motivos que deram ensejo a suspensão da exigibilidade – no caso, o provimento de 
natureza liminar, que posteriormente foi revogado em julgamento pelo Tribunal de origem –, e 
inexistente qualquer outra medida entre aquelas constantes do art. 151 do CTN ou a interposição de 
recurso extraordinário ou especial com efeito suspensivo, o prazo prescricional do Fisco para 
proceder à cobrança começa a correr novamente, sendo desnecessário aguardar o trânsito em 
julgado.  
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SEGUNDA SEÇÃO 

PROCESSO 
REsp 1.392.449-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
24/5/2017, DJe 2/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO BANCÁRIO 

TEMA 
Análise de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil à 
luz da Resolução do Banco Central relativamente à tarifa de liquidação 
antecipada do débito.  

DESTAQUE 

É permitida, desde que expressamente pactuada, a cobrança da tarifa de liquidação antecipada de 
mútuos e contratos de arrendamento mercantil até a data da entrada em vigor da Resolução n. 
3.501/2007 (10/12/2007). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança de tarifa de liquidação antecipada de 
contratos de mútuo e arrendamento mercantil. Inicialmente, pontua-se que nos termos da Lei n. 
4.595/64, compete ao Conselho Monetário Nacional (CMN) dispor sobre taxa de juros e sobre a 
remuneração dos serviços bancários.  No tocante à cobrança de tarifas pela prestação de serviços por 
parte das instituições financeiras, em um primeiro momento, o referido Conselho editou a Resolução 
n. 2.303/96, a qual facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos 
de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente 
contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar 
a transparência da política de preços adotada pela instituição. Posteriormente, foi editada a 
Resolução n. 3.401, de 06.09.2006, a qual dispunha, especificamente, sobre a quitação antecipada de 
operações creditícias e estabelecia no artigo 2º, a possibilidade de cobrança da tarifa. A arrecadação 
do referido encargo foi mantida pela Resolução n. 3.404, de 22.09.2006, porém, de forma 
escalonada/tarifada.   Entretanto, pela Resolução n. 3.516, de 06.12.2007, o CMN vedou às instituições 
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, de forma expressa e categórica, a cobrança de 
tarifa de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil 
firmados a partir da data de entrada em vigor da Resolução.  Nesse sentido, em que pese a 
mencionada Resolução n. 2.303/1996 não dispusesse especificamente sobre a tarifa de liquidação 
antecipada de contrato em operações creditícias, certo é que ante a política não intervencionista do 
Conselho Monetário Nacional, a cobrança de tarifas sempre esteve condicionada/vinculada ao 
exercício ou desempenho de uma atividade possível, lícita e determinada pela instituição financeira. 
A corroborar a política não intervencionista e, portanto, autorizativa de as instituições financeiras 
procederem à cobrança das tarifas pela prestação de serviços, extrai-se do disposto no artigo 3º do 
mesmo normativo a previsão segundo a qual "os bancos múltiplos com carteira comercial, de 
investimento e/ou de crédito, financiamento e investimento, os bancos comerciais, as caixas 
econômicas, os bancos de investimento e as sociedades de crédito, financiamento e investimento 
devem remeter ao Banco Central do Brasil, na forma por ele determinada, a relação de serviços 
tarifados e respectivos valores vigentes".  Desta forma, afigura-se adequado viabilizar a cobrança da 
tarifa de liquidação antecipada de contrato, desde que expressamente prevista nos contratos 
entabulados até a data da entrada em vigor da Resolução n. 3.501/2007, ou seja, para as operações 
de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10.12.2007 podem ser cobradas tarifas 
pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança 
dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.338.912-SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 23/5/2017, DJe 29/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Benefício previdenciário. Ofensa do art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991. Ato do 
Gerente Executivo de Benefícios do INSS. Valores recebidos a título de tutela 
antecipada posteriormente revogada. Desconto. Via administrativa. 
Impossibilidade.  

DESTAQUE 

O normativo contido no inciso II do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991 não autoriza o INSS a descontar, 
na via administrativa, valores concedidos a título de tutela antecipada, posteriormente cassada com 
a improcedência do pedido. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por beneficiária do INSS contra ato do 
Gerente Executivo de Benefícios no Estado de Sergipe que determinou o desconto administrativo de 
valores pagos a ela por meio de decisão judicial precária, posteriormente cassada. Inicialmente, cabe 
ressaltar que a hipótese analisada não diz respeito ao que decidido no julgamento dos Recursos 
Especiais Repetitivos ns. 1.384.418-SC (DJe 30/08/2013) e 1.401.560-MT (DJe 13/10/2015), 
submetidos ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, pois no presente caso a devolução de valores 
recebidos em Juízo está sendo imposta pelo INSS e na via administrativa. Com efeito, o inciso II do 
artigo 115 da Lei de Benefícios encerra comando destinado a recuperação de valores pagos pelo INSS 
que pode ser utilizado na via administrativa, mas, ressalte-se, quando os pagamentos foram feitos 
pelo próprio INSS. A situação examinada, todavia, é diversa. O normativo não é aplicável na via 
administrativa quando o valor, supostamente indevido, for decorrente de demandas judicializadas, 
pois nessas situações tem o INSS os meios inerentes ao controle dos atos judiciais que por ele devem 
ser manejados a tempo e modo. É dizer: o artigo 115, II, da Lei n. 8.213/1991 não autoriza a 
Administração Previdenciária a cobrar, administrativamente, valores pagos a título de tutela judicial, 
sob pena de inobservância do princípio da segurança jurídica. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.656.614-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 23/5/2017, DJe 2/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 
Acidente de trânsito. Segurança. Graves lesões. Mecanismo de segurança. 
Risco inerente. Produto defeituoso. 

DESTAQUE 

A comprovação de graves lesões decorrentes da abertura de air bag em acidente automobilístico em 
baixíssima velocidade, que extrapolam as expectativas que razoavelmente se espera do mecanismo 
de segurança, ainda que de periculosidade inerente, configura a responsabilidade objetiva da 
montadora de veículos pela reparação dos danos ao consumidor. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar se montadora de veículo pode ser responsabilizada por lesões 
ocasionadas a consumidor pela abertura de mecanismo de segurança conhecido como air bag.  Cabe 
considerar, de início, que, segundo a legislação consumerista, o fabricante tem o dever de colocar no 
mercado um produto de qualidade, sendo que, se existir alguma falha, seja quanto à segurança, ou à 
adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilidade do fabricante à 
reparação dos danos que esse produto vier a causar. Sua responsabilidade pelo fato do produto é 
objetiva e, portanto, prescinde da análise de culpa, apesar de não dispensar a prova do dano e do nexo 
causal (art. 12, caput, do CDC). Sobre o tema, a doutrina assevera que “em matéria de proteção da 
saúde e segurança dos consumidores vige a noção geral da expectativa legítima. Isto é, a ideia de que 
os produtos e serviços colocados no mercado devem atender as expectativas de segurança que deles 
legitimamente se espera. As expectativas são legítimas quando, confrontadas com o estágio técnico e 
as condições econômicas da época, mostram-se plausíveis, justificadas e reais. É basicamente o desvio 
deste parâmetro que transforma a periculosidade inerente de um produto ou serviço em 
periculosidade adquirida”. Na hipótese, os contornos fáticos demonstram que o consumidor sofreu 
graves lesões no rosto, principalmente nos olhos, pela abertura do mecanismo de segurança 
conhecido como air bag em acidente automobilístico ocorrido em baixíssima velocidade, com 
pequenos danos ao carro. Assim, a contrapartida da utilização do air bag pelo consumidor 
ultrapassou a expectativa normal e legítima dos possíveis danos causados pelo funcionamento do 
referido mecanismo de segurança. Nessa linha, o fato da utilização do air bag como mecanismo de 
segurança de periculosidade inerente, não autoriza que as montadoras de veículos se eximam da 
responsabilidade em ressarcir danos fora da normalidade do “uso e os riscos que razoavelmente dele 
se esperam” (art. 12, § 1º, II do CDC). 
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PROCESSO 
REsp 1.285.437-MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 23/5/2017, DJe 2/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO BANCÁRIO E CIVIL 

TEMA 

Ação civil pública. Cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de 
poupança. Fase de cumprimento de sentença. Divulgação da informação sobre 
o direito dos poupadores de reaver os numerários. Quebra de sigilo bancário. 
Configuração. 

DESTAQUE 

A divulgação de elementos cadastrais dos beneficiários de decisão proferida em ação civil pública que 
determinou o pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos configura 
quebra de sigilo bancário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida submetida à analise desta Corte Superior, entre outras, consiste em verificar 
a existência de ofensa ao sigilo bancário, em face de determinação judicial que obrigou a instituição 
financeira a colacionar aos autos a relação dos correntistas beneficiários de sentença proferida em 
ação civil pública, que visava o pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos 
econômicos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989). Sobre o ponto, cabe enaltecer que o 
contrato bancário está fundado numa operação de confiança entre banco e cliente, com a garantia do 
sigilo prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001: as instituições financeiras conservarão 
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Sendo assim, a existência de decisão 
favorável aos interesses dos correntistas de determinada instituição financeira não autoriza o Poder 
Judiciário a tornar públicos os dados cadastrais dos beneficiários, especialmente em ação civil pública 
ajuizada por instituição de defesa do consumidor, cuja propositura pode ocorrer sem a anuência da 
parte favorecida. Isto porque a satisfação do crédito bancário, de cunho patrimonial, não pode se 
sobrepor ao sigilo bancário, instituto que visa proteger o direito à intimidade das pessoas, que é 
direito intangível da personalidade. O direito à intimidade é direito personalíssimo que tem por 
fundamento a defesa da privacidade humana, além de ter a característica básica da não exposição de 
elementos ou informações da esfera íntima ou reservada de seu titular. O direito ao sigilo, por sua 
vez, impede terceiros de divulgar dados personalíssimos do titular do direito. No caso, o órgão 
julgador de piso entendeu que a informação pretendida, para fins de efetivação da sentença 
condenatória genérica diz respeito apenas ao nome e CPF dos titulares de contas de poupança no 
Estado, nos períodos reclamados, não se referindo a valores existentes nessas contas, sua 
movimentação, ou quaisquer outros dados protegidos por sigilo. Com efeito, a divulgação de 
elementos cadastrais dos beneficiários configura quebra do sigilo bancário e do direito à intimidade 
que não pode ser violado sob o argumento de facilitação da defesa do consumidor em juízo.  
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PROCESSO 
REsp 1.602.678-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Tamanho mínimo de letra em anúncios. Aplicação da norma do art. 54 § 3, 
do CDC. Analogia. Descabimento. Elementos de distinção entre o contexto 
dos anúncios e o contexto dos contratos. 

DESTAQUE 

A previsão de tamanho mínimo de fonte em contratos de adesão estabelecido no art. 54, § 3º, do 
CDC não é aplicável ao contexto das ofertas publicitárias. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A polêmica central do presente recurso diz respeito à possibilidade de aplicação, por analogia, do 
enunciado normativo do art. 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aos anúncios. Assim 
prevê o citado dispositivo: “§ 3º - Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros 
e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de 
modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.” Inicialmente, consigna-se que a integração do 
ordenamento jurídico por meio da analogia pressupõe que a identidade entre os dois casos deve 
atender ao elemento em vista do qual o legislador formulou a regra que disciplina o caso previsto. 
Na discussão posta, não se verifica esse elemento de identidade, pelo contrário, existem 
importantes elementos de distinção. Uma distinção evidente diz respeito aos sujeitos da relação 
jurídica. Num contrato, por exemplo, a relação jurídica se estabelece entre um número determinado 
de pessoas (os contratantes), ao passo que, no âmbito da oferta ao público, a relação jurídica se 
estabelece entre o anunciante e um número indeterminado de pessoas (toda a coletividade exposta 
à publicidade). Outra distinção diz respeito aos custos do suporte material do contrato e do 
anúncio. Tratando-se de um contrato, o espaço ocupado pelas letras no papel não é significativo em 
termos de custo, pois o custo de uma folha de papel é desprezível em relação ao preço dos produtos 
e serviços. Tratando-se, porém, de um anúncio na imprensa, o espaço ocupado pelas letras tem um 
custo significativo, sendo, por vezes, superior ao preço do produto anunciado. Uma última distinção 
relaciona-se ao aspecto visual do texto (design gráfico), que é indiferente no âmbito de um contrato, 
mas é bastante relevante no âmbito das ofertas publicitárias. Essas significativas diferenças entre 
o contexto de um contrato e o contexto de uma oferta publicitária tornam inviável a pretendida 
aplicação da analogia. Sob outra ótica, a fixação do corpo 12 como mínimo para o tamanho das 
letras nos anúncios não resiste a um juízo de razoabilidade. Efetivamente, observa-se que a 
imprensa se utiliza de fontes de tamanho menores do que o corpo 12 na seção de classificados dos 
jornais, onde se concentra a maior parte dos anúncios ao mercado consumidor. Desse modo, uma 
norma que estabelecesse o corpo 12 como tamanho mínimo da fonte implicaria mudança na 
diagramação dos jornais, tornando mais onerosos os anúncios. Não parece razoável, portanto, que 
tamanhas consequências sejam impostas pela via jurisprudencial, valendo-se da analogia. 
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PROCESSO 
REsp 1.651.057-CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/5/2017, DJe 
26/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação rescisória. Legitimidade passiva. Honorários sucumbenciais. 
Litisconsórcio passivo necessário entre parte no processo e o seu advogado.  

DESTAQUE 

A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou honorários 
advocatícios sucumbenciais, deve ser proposta não apenas contra o titular do crédito principal 
formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a saber se os advogados que patrocinaram a parte vencedora, em favor dos quais 
foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, devem ou não figurar como litisconsortes 
passivos na ação rescisória intentada para desconstituir o título executivo judicial que se formou. 
Inicialmente, cabe salientar que o diploma processual civil não traz nenhuma norma positiva 
expressa acerca da legitimidade passiva para a ação rescisória. Tanto o art. 487 do CPC/73, como o 
art. 967 do NCPC, tratam apenas e tão somente da responsabilidade ativa - razão pela qual, para a 
solução da lide, devem incidir as regras normais da legitimidade passiva extraídas da teoria geral do 
processo. Assim sendo, a definição dos legitimados passivos na ação rescisória deve se dar da mesma 
maneira como ocorre nas demandas em geral, visto se tratar de um meio autônomo de impugnação 
das decisões judiciais. Para saber quem deve figurar como réu é preciso atentar, portanto, para aquele 
que terá ou poderá ter seus direitos, concretamente definidos pela sentença rescindenda, afetados 
pelo julgamento a ser proferido. O principal critério a ser considerado é, portanto, o pedido deduzido 
no juízo rescisório. Conforme informado pela teoria da asserção, devem estar no polo passivo da 
demanda todos aqueles e somente aqueles que possam ser afetados pelo provimento do pedido. Se a 
legitimidade passiva é definida, essencialmente, a partir do pedido formulado, não há nenhum 
obstáculo de ordem técnico-jurídica que impeça a atribuição da legitimidade passiva a quem não 
tenha sido parte no processo matriz. Desde que essa pessoa tenha obtido, por meio da sentença 
rescindenda, a certificação de uma situação jurídica que lhe seja favorável, terá ela interesse na 
manutenção do decisum, ostentando, por isso, legitimidade passiva para figurar na ação rescisória. 
Isso sucederá, por exemplo, quando a ação rescisória buscar desconstituir somente o capítulo da 
sentença que fixou os honorários advocatícios. Nessa situação, o titular do direito material discutido 
na ação rescisória, haja vista o art. 23 da Lei n. 8.906/94, é o próprio advogado, e não a parte cujos 
interesses ele patrocinou.  Assim, se o advogado pode vir a ser implicado com o julgamento da ação 
rescisória, detém, inegavelmente, legitimidade passiva para a causa. 
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PROCESSO 
REsp 1.432.999-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 16/5/2017, DJe 25/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Contrato de locação. Pagamento de débito pelo fiador. Sub-rogação. Demanda 
regressiva ajuizada contra os locatários inadimplentes. Manutenção dos 
mesmos elementos da obrigação originária, inclusive o prazo prescricional. 
Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, I, do Código Civil de 2002.  

DESTAQUE 

É trienal o prazo de prescrição para fiador que pagou integralmente dívida, objeto de contrato de 
locação, pleitear o ressarcimento dos valores despendidos contra os locatários inadimplentes.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta em debate consiste em definir se o pagamento de dívida originária de contrato de 
locação efetuado pelo fiador acarreta a mera substituição do credor, mantendo-se todos os demais 
elementos da obrigação originária, ocasião em que seria aplicado o prazo prescricional de 3 (três) 
anos – art. 206, § 3º, I, do Código Civil –, ou ocasiona a extinção da obrigação primitiva (locação), 
surgindo uma nova obrigação de ressarcimento dos valores pagos, portanto, de natureza pessoal, o 
que faria incidir o prazo de 10 (dez) anos, a teor do art. 205 do CC. Com efeito, nos termos do art. 831, 
caput, do Código Civil, "o fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do 
credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota". Logo, por se 
tratar de pagamento com sub-rogação, esta transfere ao novo credor todos os direitos, ações, 
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, de 
acordo com o disposto no art. 349 do CC/02. Dessa forma, ocorrendo a sub-rogação do fiador nos 
direitos do credor, em razão do pagamento da dívida objeto de contrato de locação, permanecem 
todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional, modificando-se tão 
somente o sujeito ativo (credor), e, também, por óbvio, o termo inicial do lapso prescricional, que, no 
caso, será a data do pagamento da dívida pelo fiador, e não de seu vencimento, em decorrência do 
princípio da actio nata. Isso posto, aplica-se o prazo previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil, o qual 
dispõe ser de 3 (três) anos "a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos", visto que 
esse dispositivo seria aplicável caso a ação tivesse sido proposta pelo locador contra os locatários. 
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PROCESSO 
REsp 1.643.956-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Agravo de instrumento. Tramitação física. Art. 1.017, § 5º, do CPC/2015. 
Inaplicabilidade. Instrução. Peças essenciais. Necessidade. 

DESTAQUE 

A disposição constante do art. 1.017, § 5º, do CPC/2015, que dispensa a juntada das peças 
obrigatórias à formação do agravo de instrumento em se tratando de processo eletrônico, exige, para 
sua aplicação, que os autos tramitem por meio digital tanto no primeiro quanto no segundo grau de 
jurisdição.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto já sob a disciplina da nova legislação 
processual civil, não conhecido pelo Tribunal em razão da ausência de juntada das peças obrigatórias, 
de acordo com o disposto no art. 1.017, I, do CPC. A discussão, portanto, reside em saber, se é viável 
a exigência de recebimento do agravo na forma física quando, a despeito da tramitação processual 
eletrônica em primeiro grau de jurisdição, o Tribunal de origem não dispuser de infraestrutura 
necessária para o acesso aos autos eletrônicos. Com efeito, a nova disciplina estabelecida pelo art. 
1.017, § 5º, do CPC estabelece que: "sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças 
referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que 
entender úteis para a compreensão da controvérsia". A razão de ser da norma em comento, como 
visto, está no fato de que, tramitando na forma eletrônica, o Tribunal ao qual o agravo de instrumento 
é dirigido poderá consultar o inteiro teor do processo originário, daí decorrendo a desnecessidade 
de se juntar peças às quais o órgão ad quem já tem pleno acesso. O dispositivo legal em apreço, no 
entanto, deve ser interpretado tendo em mente a realidade fática nacional, haja vista que, a despeito 
dos constantes esforços destinados à informatização da Justiça, ainda remanescem inúmeros 
processos físicos em tramitação e tribunais que até pouco tempo só recebiam recursos em papel. 
Nesses casos, aliás, a própria Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo 
judicial, prevê, no parágrafo 2º do artigo 12, que "os autos de processos eletrônicos que tiverem de 
ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão 
ser impressos em papel". Feita a regular autuação, o processo seguirá a tramitação legalmente 
estabelecida para os processos físicos, conforme o disposto no parágrafo 4º do mesmo preceito legal. 
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QUARTA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.104.632-PR, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
20/4/2017, DJe 1/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Execução de título extrajudicial. Falência da devedora principal. Extinção da 
obrigação pelo decurso do prazo de cinco anos. Art. 135, III, da antiga Lei de 
Quebras. Extensão do benefício ao avalista e devedor solidário. Descabimento. 
Exceção que aproveita apenas ao falido. 

DESTAQUE 

A extinção das obrigações do falido, em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei n. 
7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução 
ajuizada contra avalista e devedor solidário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nuclear do debate gira em torno da extensão da declaração de extinção da obrigação do falido, 
prevista no art. 135, III, da antiga Lei de Quebras, ao devedor solidário e avalista, em decorrência do 
transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, contados a partir da declaração da falência. Ao 
analisar a referida disposição legislativa, constata-se que se trata de método de extinção das 
obrigações para o falido, diverso do adimplemento, baseado no simples decurso do tempo, com a 
finalidade de reabilitá-lo, ao menos na seara civil, franqueando condições para reintegrar-se nas 
atividades mercantis. Logo, tratando-se de causa extintiva de obrigação, que diz respeito apenas à 
pessoa do falido, porquanto se trata de condição necessária à sua reabilitação para exercer a atividade 
empresarial, constitui-se em exceção pessoal, não podendo ser estendida em benefício dos demais 
coobrigados, conforme parte final do art. 281 do CC/2002. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
HC 374.713-RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, por unanimidade, 
julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Execução provisória da pena. Possibilidade. Adoção da nova orientação do 
Supremo Tribunal Federal. Desaforamento. Competência do juízo da comarca 
em que o feito foi desaforado. Deslocamento do foro tão somente para a 
realização do tribunal popular. 

DESTAQUE 

A execução provisória da decisão proferida pelo Tribunal do Júri – oriunda de julgamento desaforado 
nos termos do art. 427 do CPP – compete ao Juízo originário da causa e não ao sentenciante.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Entre outras insurgências aventadas no habeas corpus, importa analisar a competência para execução 
provisória de pena estabelecida em decisão proferida pelo Tribunal do Júri; se do Juízo sentenciante 
ou do Juízo em que o processo foi desaforado no intuito de garantir a imparcialidade do Conselho de 
Sentença. Sobre o tema, sabe-se que, de acordo com o teor dos arts. 70 e 69, I, ambos do CPP, via de 
regra, a competência dar-se-á pelo local da infração, pois presume-se que no lugar dos fatos, isto é, 
no distrito da culpa, o acervo probatório será construído com maior robustez, adotando-se, nesse 
campo, a expressão latina do forum delicti comissi – que prepondera, ainda mais, no procedimento 
dos crimes dolosos contra a vida, submetidos ao Tribunal do Júri, haja vista que os jurados do local 
dos fatos, frise-se, leigos sob a ótica jurídica, decidirão com base em razões pessoais, influenciadas 
pela cultura circunscrita àquela localidade. Contudo, excepcionando a regra supracitada, o art. 427 
do CPP estabelece que, nas hipóteses em que o interesse da ordem pública o reclamar ou houver 
dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, poderá ser determinado o 
desaforamento do feito para comarca distinta, da mesma região, onde não existam aqueles motivos, 
preferindo-se as mais próximas. Cabe salientar, sob a ótica hermenêutica e da aplicação do Direito no 
Tribunal do Júri, o seguinte destaque da doutrina: "cuida-se o desaforamento, portanto, de decisão 
jurisdicional que altera a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do 
CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita". De igual modo, não se verifica 
violação ao artigo 668 do CPP, tendo em vista tratar-se de norma afeta aos julgamentos 
originariamente designados ao Júri, o que não se revela quando da ocorrência do instituto do 
desaforamento. Diante de tais elucidações, conclui-se que o art. 427 do CPP não comporta 
interpretação ampliativa, de modo que o deslocamento de competência dar-se-á tão somente quanto 
ao Tribunal Popular, ao passo que, uma vez realizado, esgota-se a competência da comarca 
destinatária, inexistindo, no caso, nenhuma violação quanto à execução provisória determinada pelo 
juízo originário da causa, em observância à exegese do art. 70 do mesmo diploma legal. 
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PROCESSO 
REsp 1.595.636-RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 
julgado em 2/5/2017, DJe 30/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Recurso especial adesivo do Ministério Público Federal. Descabimento.  

DESTAQUE 

Em matéria criminal, não deve ser conhecido recurso especial adesivo interposto pelo Ministério 
Público veiculando pedido em desfavor do réu. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão, entre outras questões, acerca da possibilidade de conhecimento de recurso 
especial adesivo interposto pelo Ministério Público em processo de matéria penal, em razão da 
ausência de previsão no Código de Processo Penal e na Lei 8.038/1990. O art. 3º do CPP estabelece 
que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito.  Por força do dispositivo, é pacífico o entendimento de 
que, no caso de silêncio da lei processual penal, é admitida a sua integração por meio de outros 
diplomas legais, inclusive o Código de Processo Civil.  Contudo, na realização do aludido processo de 
integração das normas, deve se cuidar para que a interpretação dada à regra utilizada para suprir a 
omissão da lei processual penal se coadune ou não conflite com preceitos desse mesmo regramento 
processual penal.  O art. 500, II, do CPC de 1973, vigente quando da interposição do recurso especial 
analisado, estabelecia que o recurso adesivo seria admissível na apelação, nos embargos infringentes, 
no recurso extraordinário e no recurso especial. Dessa forma, por não estar em conflito com norma 
processual penal, poderia entender-se, em análise inicial, ser possível a interposição de recurso 
especial criminal adesivo. Entretanto, tal admissão recursal, veiculando pedido em desfavor do réu, 
conflita com a regra do art. 617 do Código de Processo Penal, segundo a qual, não pode ser agravada 
a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Em razão da relação de subordinação, o 
recurso adesivo ministerial somente poderia ser conhecido caso fosse conhecido também o recurso 
da defesa, ou seja, a admissão do recurso defensivo acarretaria ao réu um efeito negativo, qual seja, o 
de que o recurso acusatório adesivo também passaria a ser analisado, caracterizando uma reformatio 
in pejus indireta. Outrossim, o recurso adesivo é acessório do recurso principal.  Ao aplicar esse 
conceito ao Processo Penal, tem-se que o recurso adesivo do Ministério Público, em sentido amplo, 
passa a integrar formalmente, de maneira acessória, o recurso principal defensivo.  Portanto, 
qualquer agravamento da situação do réu, em razão do provimento do recurso adesivo acusatório, 
dar-se-ia, na verdade, dentro do âmbito, lato sensu, do recurso defensivo ao qual está subordinado. E, 
por força do art. 617 do Código de Processo Penal, não pode haver reformatio in pejus em recurso 
exclusivo da defesa. Sendo assim, não deve ser conhecido o recurso especial adesivo ministerial em 
matéria criminal. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. TEMA 976 
 

Recurso especial submetido à Primeira Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Competência para processo e julgamento de demandas com pedidos ilíquidos contra massa 
falida: se é competente o juízo no qual se processa o feito falimentar ou o juízo cível em que 
proposta a ação de conhecimento respectiva. 

REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/6/2017. 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 977 

 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia:  

Definir, com a vigência do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, acerca dos índices de reajuste aplicáveis 
aos benefícios de previdência complementar operados por entidades abertas. 

REsp 1.656.161-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/6/2017.  
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Número 606                         Brasília, 2 de agosto de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.559.965-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 14/6/2017, DJe 21/6/2017. (Tema 592) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Piso salarial dos professores no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 
Legitimidade passiva da União. Contrariedade ao dispositivo do art. 4º, caput 
e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008. Não ocorrência.  

DESTAQUE 

Os dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que a 
União é parte legítima, perante terceiros particulares, em demandas que visam à sua 
responsabilização pela implementação do piso nacional do magistério, afigurando-se correta a 
decisão que a exclui da lide e declara a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o 
feito ou, em sendo a única parte na lide, que decreta a extinção da demanda sem resolução do 
mérito. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia, entre outros pontos, a analisar a legitimidade passiva da União perante 
terceiros particulares, com base no art. 4º da Lei n. 11.738/2008, em demandas que visam a 
implementação do piso nacional do magistério. Inicialmente, verifica-se que o art. 4º da citada 
legislação assim determina, verbis: “A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto 
no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em 
regulamento, a integralização de que trata o art. 3º desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a 
partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha 
disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado”. Do que se verifica, não se trata de 
responsabilidade direta da União, nem a manutenção do pagamento do piso do magistério, nem a 
complementação, a qual fica limitada, pelos regulamentos aplicáveis à espécie. De outra parte, o § 2º 
prevê que a responsabilidade da União é a de "cooperar tecnicamente com o ente federativo que 
não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e 
aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos". Com isso, verifica-se que o mencionado dispositivo 
legal não induz que a União será responsável perante terceiros para implementar ou pagar, 
diretamente, a determinado professor o piso do magistério, tendo em vista tratar-se de norma de 
direito financeiro que, por sua natureza, somente vincula os entes federados entre si. Ou seja, se 
alguma responsabilidade pode ser extraída desse dispositivo, essa se refere, exclusivamente, à 
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relação entre a União e o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, na 
exata dicção do texto legal, e não que o preceito normativo assegura o pagamento do piso do 
magistério pela União. As regras ora analisadas são típicas de um federalismo cooperativo, o qual se 
estabelece entre os entes componentes da Federação brasileira, não assegurando direitos de um 
particular diretamente em face da União, no sentido de pleitear a percepção de verba salarial. 
Admitir o contrário, seria supor que um servidor público pertencente a uma unidade federativa 
possa pleitear diretamente da União a consecução de uma obrigação que, se existente, perfaz-se, 
apenas e tão somente, na relação entre os entes federativos. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.474.665-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe 22/6/2017. (Tema 98) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento para o 
tratamento de moléstia. Imposição de multa diária (astreintes) como meio de 
compelir o devedor a adimplir a obrigação. Fazenda Pública. Possibilidade.  

DESTAQUE 

É permitida a imposição de multa diária (astreintes) a ente público para compeli-lo a fornecer 
medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta em debate restringe-se a examinar a possibilidade de ser imposta multa diária 
cominatória (astreintes), a ente estatal, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 
medicamentos. Inicialmente, observa-se que a problemática acerca da efetivação dos provimentos 
judiciais que impunham o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer sempre foi notória, 
porque dependiam da colaboração espontânea do devedor. Diante disso, viu-se obrigado o 
legislador a criar mecanismos que pudessem conjurar essa impropriedade, a exemplo do art. 84 do 
Código de Defesa do Consumidor e posteriormente o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973. 
Nesse caminho, a expressão "tais como", constante do § 5º do art. 461 do CPC/1973 é 
exemplificativa e garante ao magistrado poder para decidir sobre qual medida irá se valer para o 
cumprimento da decisão exarada por si. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz 
para dotar de efetividade as suas decisões. Sob esse enfoque, a função das astreintes é justamente no 
sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que 
lhe é imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a 
obrigação voluntariamente. E a particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à 
Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de 
pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. Nesse ponto, convém 
alertar que, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do 
ente público recalcitrante, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. 
Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Diante disso, a 
jurisprudência desta Corte, em reiterados precedentes, admite a imposição de multa cominatória 
(astreintes), ex officio ou a requerimento da parte, a fim de compelir o devedor a adimplir a 
obrigação de fazer, não importando que esse devedor seja a Fazenda Pública. 
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.668.058-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Desapropriação. Aquisição originária de propriedade. Exigibilidade de 
tributos anteriores ao ato desapropriatório. Ausência de responsabilidade do 
ente expropriante.  

DESTAQUE 

O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas 
hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição 
originária da propriedade.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão trazida à colação trata de sucessão tributária, em decorrência da desapropriação de 
imóvel pertencente à empresa privada pela União Federal, visto que os débitos, objetos de cobrança 
em execução fiscal promovida por fazenda municipal, tem como fundamento fatos geradores 
ocorridos em momento pretérito à ocorrência da imissão na posse, relativos ao Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública de Coleta de Resíduos Sólidos. Primeiramente, 
cumpre referir que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o 
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Por seu turno, da análise dos artigos 
130 e 131, I, do CTN, extrai-se que o comprador do imóvel se sub-roga nos direitos e obrigações que 
decorrem da aquisição, ou seja, se torna pessoalmente responsável pelos impostos referentes ao 
bem adquirido. No mesmo sentido, as taxas de limpeza pública de coleta de resíduos sólidos estão 
vinculadas ao imóvel, ou seja, são obrigações propter rem, independentemente de quem seja o 
proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor. Noutra quadra, a desapropriação, de acordo 
com doutrina, "(...) é forma originária de aquisição da propriedade, porque não provém de nenhum 
título anterior, e, por isso, o bem expropriado torna-se insuscetível de reivindicação e libera-se de 
quaisquer ônus que sobre ele incidissem precedentemente, ficando os eventuais credores sub-
rogados no preço". Extrai-se, portanto, que a propriedade adquirida em decorrência da 
desapropriação desvincula-se dos títulos dominiais pretéritos e não mantém nenhuma ligação com 
estes, o que impede a imposição de ônus tributário sobre o bem por quem quer que seja, nos termos 
do artigo 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. À vista desse entendimento e considerando que à 
legislação tributária é vedado alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e 
formas de direito privado (art. 110 do CTN), conclui-se ser inexigível perante à União, os créditos 
tributários incidentes sobre o imóvel expropriado, devendo eventuais direitos creditórios em favor 
da exequente ser imputados ao expropriado. 
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PROCESSO 
REsp 1.635.047-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 6/6/2017, DJe 12/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Simples nacional. Contribuição social ao FGTS do art. 1º da LC n. 110/2001. 
Isenção. Inocorrência. Incidência do art. 13, § 1º, VIII e XV, da LC n. 
123/2006. 

DESTAQUE 

É devida a contribuição ao FGTS prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001 pelos 
optantes do Simples Nacional. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a exigibilidade da contribuição social instituída pelo art. 1º da LC n. 110/01 
(contribuição de 10% sobre o saldo da conta do FGTS dos empregados despedidos sem justa causa), 
às empresas optantes do Simples Nacional. Inicialmente, a questão a ser resolvida passa pela 
aparente incompatibilidade entre o art. 13, § 1º, XV, e o art. 13, § 3º, ambos da Lei Complementar n. 
123/2006. O primeiro estabelece que o recolhimento do Simples Nacional não exclui a incidência 
dos demais tributos de competência da União. Já o segundo afirma que as microempresas e 
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das 
demais contribuições instituídas pela União. A solução da contradição há que ser teleológica e 
sistemática, já que ambos os dispositivos pertencem ao mesmo diploma normativo, não sendo 
possível trabalhar com os critérios de especialidade, cronológico e hierárquico. Nesse sentido, a fim 
de preservar a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas (princípio da confiança legítima), 
impera observar haver uma certa relação de continuidade entre o Simples antigo e o Simples 
Nacional. A partir da análise das duas legislações, é possível concluir que em nenhum momento, seja 
na construção do Simples antigo ou do Simples Nacional, houve a intenção na própria lei do Simples 
de atingir os recursos destinados ao FGTS, tendo em vista a sua natureza social de amparo ao 
trabalhador. Assim, por coerência, previsibilidade e segurança jurídica, o legislador do Simples 
Nacional seguiu a linha anteriormente adotada de manter as isenções previamente existentes para o 
antigo Simples e não criar novas isenções às contribuições ao FGTS, deixando isso a cargo das 
próprias leis que tratam especificamente dessas contribuições (Lei n. 8.036/90 e Lei Complementar 
n. 110/2001), notadamente porque seus recursos são destinados a finalidades específicas. Outro 
ponto de relevo é que o rol taxativo dos tributos e contribuições abarcados pelo Simples Nacional 
(art. 13, caput, da LC n. 123/2006) não exclui a incidência de outras exações, para as quais se 
mantém a tributação regular, de acordo com o disposto no § 1º do mesmo preceito legal. Desse 
modo, há que se concluir que a contribuição ao FGTS prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 
110/2001 está incluída na disciplina do art. 13, § 1º, XV, da Lei Complementar n. 123/2006, que 
determina a incidência dos "demais tributos de competência da União", e não na do art. 13, § 3º, da 
mesma Lei Complementar n. 123/2006, que dispensa "do pagamento das demais contribuições 
instituídas pela União", havendo que ser cobrada das empresas optantes pelo Simples Nacional. 
Assim, seja por estar inserida no inciso VIII ou incluída na disciplina do inciso XV, ambos do § 1º do 
art. 13 da LC n. 123/2006, é devida a contribuição ao FGTS prevista no art. 1º da LC n. 110/2001 
pelos optantes do Simples Nacional. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.589.598-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA 
Quarto de hotel. Aparelhos televisores. TV por assinatura. Cobrança. 
Possibilidade. Lei n. 9.610/1998. Captação e transmissão de radiodifusão. 
Fatos geradores distintos. Inexistência de bis in idem.  

DESTAQUE 

Não há bis in idem nas hipóteses de cobrança de direitos autorais tanto da empresa exploradora do 
serviço de hotelaria como da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por 
assinatura. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é legítima a cobrança de valores relativos a direitos autorais em 
virtude da disponibilização, em quartos de hotéis, de aparelhos televisores dotados de 
equipamentos viabilizadores de transmissão de canais fechados, ou seja, da chamada "TV a cabo" ou 
"TV por assinatura". O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em reiteradas oportunidades, a 
orientação de que a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de 
hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança dos direitos autorais de todos os titulares 
filiados às associações que o integram. (AgRg no REsp 1.573.613-SP, Terceira Turma, julgado em 
12/4/2016, DJe 18/4/2016). Vale ressaltar que não se pode confundir, em casos tais, o fato gerador 
da obrigação do hotel (a captação de transmissão de radiodifusão em local de frequência coletiva) 
com o fato gerador da obrigação da empresa prestadora do serviço de transmissão de TV por 
assinatura (a própria radiodifusão sonora ou televisiva), visto que são autônomos e, por isso, dão 
ensejo a obrigações que são independentemente exigíveis. A propósito, impende salientar a 
distinção que é feita pela própria Lei n. 9.610/1998 que, em seu art. 29, deixa claro que são 
situações que não se confundem a do responsável pela radiodifusão sonora ou televisiva (no caso, a 
empresa prestadora dos serviços de TV por assinatura) e a do responsável pela captação de 
transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (no caso, o hotel ora demandado, que 
possui quartos equipados com televisores). 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.630.851-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 27/4/2017, DJe 22/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA 
Gravação de mensagem telefônica. Comercialização e utilização. Não 
configuração de direito conexo ao autor. Inexistência de proteção da Lei de 
Direitos Autorais.  
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DESTAQUE 

O uso indevido de voz de locutora profissional em gravação de saudação telefônica, que não se 
enquadre como direito conexo ao de autor, não encontra proteção na Lei de Direitos Autorais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Versa o debate sobre o direito de indenização pelo uso de mensagem de voz em gravação de 
saudação telefônica. Preliminarmente, cabe pontuar que os direitos do artista executante, assim 
como os direitos dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão, são conhecidos como 
direitos conexos aos de autor (direitos afins ou direitos vizinhos, em tradução da expressão em 
inglês neighboring rights). Esses direitos devem sua existência a uma obra autoral prévia. Vale dizer, 
o direito do artista intérprete decorre de sua intervenção, de forma original, criativa e com a devida 
autorização, em uma obra autoral preexistente. Com efeito, a Lei n. 9.610/98, em seu art. 5º, XIII, 
conceitua artistas intérpretes ou executantes como, verbis: “todos os atores, cantores, músicos, 
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem 
ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore”. Portanto, 
para o ordenamento jurídico brasileiro, se não há obra autoral de natureza literária ou artística ou 
uma expressão do folclore preexistente a ser executada, não se mostra possível o reconhecimento 
de direitos conexos dos executantes. Nesse caminho, por mais elástico que se considere o conceito 
de obra artística e literária, ele não abrange saudações telefônicas, que, via de regra, não preenchem 
o requisito mínimo de originalidade necessário para o reconhecimento da proteção autoral. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.630.851-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 27/4/2017, DJe 22/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL  

TEMA 
Direitos da personalidade. Gravação de Voz. Comercialização e utilização 
pela ré. Proteção à voz como direito da personalidade. Possibilidade como 
disposição voluntária. Temporariedade.  

DESTAQUE 

O exercício dos direitos da personalidade pode ser objeto de disposição voluntária, desde que não 
permanente nem geral, estando condicionado à prévia autorização do titular e devendo sua 
utilização estar de acordo com o contrato estabelecido entre as partes. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A polêmica central repousa sobre o direito de indenização pelo uso de mensagem de voz em 
gravação de saudação telefônica. Não se discute que a voz encontra proteção nos direitos da 
personalidade, garantidos pela Constituição da República e previstos no Capítulo II da Parte Geral 
do Código Civil. O simples fato de se tratar de direito da personalidade não afasta a possibilidade de 
exploração econômica da voz e, a despeito da redação literal do art. 11 do CC/02, a possibilidade de 
limitação voluntária de seu exercício. Nesse sentido tem-se o enunciado 4 da I Jornada de Direito 
Civil: "O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não 
seja permanente nem geral". Perfeitamente possível e válido, portanto, o negócio jurídico que tenha 
por objeto a gravação de voz, devendo-se averiguar apenas se foi ela gravada com autorização do 
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seu titular e se sua utilização ocorreu dentro dos limites contratuais. Na hipótese, o simples fato de 
a recorrente ter anuído com a realização da gravação, em si, já denota a autorização para a 
utilização de sua voz. Não obstante a anuência tácita, a utilização da voz da parte autora também 
não teve fins publicitários ou comerciais, destinando-se exatamente para a finalidade pretendida 
com a gravação.  

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.477.937-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/4/2017, DJe 20/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
União estável. Regime de bens. Comunhão parcial. Previdência privada 
fechada.  Partilha. Art. 1.659, VII, do CC/2002. Benefício excluído.  

DESTAQUE 

O benefício de previdência privada fechada é excluído da partilha em dissolução de união estável 
regida pela comunhão parcial de bens.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a identificar se o benefício de previdência privada fechada inclui-se dentro 
do rol das exceções do art. 1.659, VII, do CC/2002 e, portanto, é verba excluída da partilha em 
virtude da dissolução de união estável, que observa, em regra, o regime da comunhão parcial dos 
bens. Inicialmente, cumpre observar que a previdência complementar fechada possui natureza 
análoga aos institutos das pensões, meios-soldos, montepios, incluindo-se, por isso, nos termos 
"outras rendas” do art. 1.659, VII, do CC/2002. Ademais, observa-se que as entidades fechadas de 
previdência complementar, diferentemente das abertas, disponibilizam os planos de benefícios de 
natureza previdenciária apenas aos empregados atrelados a uma empresa ou grupo de empresas, 
sem se confundir, contudo, com relação laboral. Além disso, não faria sentido possibilitar a partilha 
do benefício, visto que o princípio nuclear da previdência complementar fechada é justamente o 
equilíbrio financeiro e atuarial. Não se pode negar que esse equilíbrio, preceito elementar e inerente 
ao sistema previdenciário, é permeado de cálculos extremamente complexos, que consideram para 
a saúde financeira da entidade, inúmeras variáveis, tais como a expectativa de vida, o número de 
participantes, o nível de remuneração atual e o percentual de substituição do benefício 
complementar. Acrescer o regime de casamento ao cálculo desequilibraria o sistema como um todo, 
criando a exigência de que os regulamentos e estatutos das entidades previdenciárias passassem a 
considerar o regime de bens de união estável ou casamento dos participantes no cálculo atuarial, o 
que não faz o menor sentido por não se estar tratando de uma verba tipicamente trabalhista, mas, 
sim, de pensão, cuja natureza é distinta. Aliás, destaca-se que tal verba não pode sequer ser 
levantada ou resgatada ao bel prazer do participante, que deve perder o vínculo empregatício com a 
patrocinadora ou completar os requisitos para tanto, sob pena de violação de normas 
previdenciárias e estatutárias. Por fim, ressalta-se que a alegada obrigação de partilha não encontra 
correspondente na aposentadoria pública, benefício pago pelo INSS, que não é incluído, em regra, na 
meação como "bem", em razão da incomunicabilidade da verba. 
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PROCESSO 
REsp 1.629.423-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 6/6/2017, DJe 22/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL  

TEMA 
Alimentos gravídicos. Garantia à gestante. Proteção do nascituro. Nascimento 
com vida. Extinção do feito. Não ocorrência. Conversão automática dos 
alimentos gravídicos em pensão alimentícia em favor do recém-nascido.  

DESTAQUE 

A ação de alimentos gravídicos não se extingue ou perde seu objeto com o nascimento da criança, 
pois os referidos alimentos ficam convertidos em pensão alimentícia até eventual ação revisional 
em que se solicite a exoneração, redução ou majoração de seu valor ou até mesmo eventual 
resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal do debate se limita a saber se os alimentos concedidos durante a gestação podem ser 
convertidos automaticamente em pensão alimentícia em favor da criança, logo após seu nascimento. 
Nesse ponto, o parágrafo único do artigo 6º da Lei n. 11.804/2008 é expresso ao afirmar que, com o 
nascimento com vida da criança, os alimentos gravídicos concedidos à gestante serão convertidos 
em pensão alimentícia em favor do recém-nascido. Interpretando o referido texto da lei, tem-se que 
tal conversão dar-se-á de forma automática, sem necessidade de pronunciamento judicial, tendo em 
vista que o dispositivo legal acrescenta ao final: "até que uma das partes solicite a sua revisão". 
Portanto, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia até eventual ação 
revisional em que se solicite a exoneração, redução ou majoração do valor dos alimentos ou até 
mesmo eventual resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade. Tal conversão 
automática não enseja violação à disposição normativa que exige indícios mínimos de paternidade 
para a concessão de pensão alimentícia provisória ao menor durante o trâmite da ação de 
investigação de paternidade. Isso porque, nos termos do caput do art. 6º da Lei n. 11.804/2008, 
para a concessão dos alimentos gravídicos já é exigida antes a comprovação desses mesmos indícios 
da paternidade. O intuito da lei foi garantir a preservação do melhor interesse do menor em ter 
mantido os alimentos, já concedidos na gestação, enquanto se discute a paternidade na ação 
investigatória. A conversão automática da obrigação e a transferência da titularidade dos alimentos, 
sem a necessidade de pronunciamento judicial ou de pedido expresso da parte, garantem maior 
celeridade na prestação jurisdicional, além de facilitar o acesso à Justiça e favorecer de logo a 
solução de mérito da demanda, buscada pelo novo Código de Processo Civil que, em seu art. 4º, 
dispõe que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 
incluída a atividade satisfativa". 
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PROCESSO 
REsp 1.522.142-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ação de divórcio. 
Evidências da intenção de um dos cônjuges de subtrair do outro, direitos 
oriundos da sociedade afetiva. Aplicação da teoria da asserção. Sócia 
beneficiada por suposta transferência fraudulenta de cotas sociais por um 
dos cônjuges. Legitimidade passiva daquela sócia para a ação de divórcio. 
Existência de pertinência subjetiva.  

DESTAQUE 

A sócia da empresa, cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar, que teria sido 
beneficiada por suposta transferência fraudulenta de cotas sociais por um dos cônjuges, tem 
legitimidade passiva para integrar a ação de divórcio cumulada com partilha de bens, no bojo da 
qual se requereu a declaração de ineficácia do negócio jurídico que teve por propósito transferir a 
participação do sócio/ex-marido à sócia remanescente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação de divórcio em que a cônjuge foi instada a emendar a inicial, com a 
finalidade de incluir sua irmã no polo passivo da demanda, em razão desta ter recebido, por parte 
de seu cunhado (marido da autora), a totalidade de cotas empresariais que seriam objeto da 
partilha de bens. Nesse contexto, a controvérsia central se limita a aferir a legitimidade passiva da 
sócia remanescente da empresa, cuja personalidade jurídica pode vir a ser desconsiderada, caso 
comprovada a ocorrência de fraude praticada entre esta e o ex-consorte da autora, com a intenção 
de esvaziar o patrimônio a ser partilhado entre o casal. Inicialmente, cabe lembrar que, na ação de 
divórcio, a pertinência subjetiva recai tão somente sobre os cônjuges varão e virago, possuindo 
notório caráter personalíssimo, segundo exegese do art. 1.582 do CC/02. Também não se 
desconhece a possibilidade de cumulação de pedidos em demandas desta natureza, conforme o 
disposto no art. 1.581 do CC/02 – o que efetivamente ocorrera na hipótese, na medida em que a 
autora, além da súplica de partilha de bens, requereu a declaração de ineficácia da alteração 
contratual que resultou na cessão de todas as cotas sociais do ex-cônjuge para a sócia 
remanescente. Saliente-se que, embora esse requerimento não tenha sido deduzido expressamente 
na peça inicial, decorre da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir – procedimento 
amplamente amparado pela jurisprudência desta Corte Superior (REsp 1.654.980-MG, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2017). No tocante ao cabimento da desconsideração 
da pessoa jurídica em ação de divórcio, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.236.916-
RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, examinou situação análoga, ratificando ser "possível a 
desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro 
empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de 
subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva". Na hipótese em 
análise, a pertinência subjetiva da sócia remanescente e, por conseguinte, a sua legitimidade para 
figurar no polo passivo da ação de divórcio é proveniente da relação jurídica de direito material 
existente entre ela e os ex-consortes, consubstanciada por eventual conluio no intuito de malograr a 
partilha de bens. Diante de tais premissas, firma-se o entendimento pela possibilidade de aplicação 
da medida, no caso concreto, desde que comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do CC, 
circunstâncias a serem analisadas pelo Magistrado de primeiro grau. 
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PROCESSO 
REsp 1.637.108-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 6/6/2017, DJe 12/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Denunciação da lide. Seguradora. Reconhecimento da qualidade de 
denunciada. Extemporaneidade. Vício formal. Instrumentalidade das formas. 

DESTAQUE 

Não é extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo réu nas hipóteses em que 
o denunciado contesta apenas a pretensão de mérito da demanda principal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a determinar se é possível declarar a extinção da denunciação da lide 
apresentada pelo réu fora do prazo de contestação, na hipótese em que o denunciado se limita a 
impugnar a pretensão de mérito deduzida pelo autor da demanda. Nesse contexto, o STJ já 
consolidou o entendimento de que, “uma vez aceita a denunciação da lide e apresentada 
contestação quanto ao mérito da causa principal (...), o denunciado integra o polo passivo na 
qualidade de litisconsorte do réu, podendo, até mesmo, ser condenado direta e solidariamente ” 
(REsp 704.983-PR, 4ª Turma, DJe 14.12.2009 e REsp 949.226-ES, 3ª Turma, DJe 3.6.2011). A partir 
do momento em que o denunciado aceita a denunciação da lide e se limita a impugnar o pedido do 
autor, demonstra ter admitido a existência da relação jurídica que o obriga regressivamente frente 
ao denunciante, optando apenas por, junto com o denunciante, resistir à pretensão contida na 
petição inicial. Vale destacar, ainda, que o processo é instrumento para a realização do direito 
material, e não um fim em si mesmo. Serve, portanto, à busca de soluções e para propiciar a 
satisfação do objetivo de pacificação dos conflitos que demandem resposta judicial. Há, pois, a 
necessidade de se simplificar a interpretação e a aplicação dos dispositivos do Código de Processo 
Civil para que, tanto quanto possível, seja decidido o direito material, em função da primazia do 
julgamento de mérito. Outrossim – considerando que o instituto da denunciação tem a função de 
adicionar ao processo uma nova lide, atendendo ao princípio da economia processual – a eventual 
falta de observância de regra procedimental não implica, necessariamente, o reconhecimento de 
invalidade dos atos praticados. Desta forma, se o denunciado reconhece sua condição de garantidor 
do eventual prejuízo, não há razões práticas para que se exija que, em virtude de defeitos 
meramente formais na articulação da denunciação da lide, o denunciante se veja obrigado a ajuizar 
uma ação autônoma de regresso em desfavor do denunciado. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.323.951-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 16/5/2017, DJe 14/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Contrato particular de crédito a pessoa física para aquisição de material de 
construção. Construcard. Título executivo extrajudicial inexistente.   

DESTAQUE 

O contrato particular de abertura de crédito a pessoa física visando financiamento para aquisição de 
material de construção – Construcard –, ainda que acompanhado de demonstrativo de débito e nota 
promissória, não é título executivo extrajudicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, não se desconhece que a natureza jurídica do contrato de abertura de crédito denominado 
Construcard, para fins de possibilitar, de pronto, a execução do crédito devido, tem sido objeto de 
intensas divergências nos Tribunais de piso. Nessa ordem de ideias, diante da notória divergência 
na interpretação da lei federal, mostra-se necessária a definição do seu enquadramento como título 
apto ou não a amparar, de plano, a execução extrajudicial. Nesse ponto, cabe definir que o 
Construcard é uma linha de crédito voltada às pessoas físicas para a compra de material de 
construção, reforma ou ampliação de imóvel residencial, com verbas disponibilizadas pela Caixa 
Econômica Federal, por meio de concessão de cartão magnético específico que disponibiliza 
determinado crédito a ser usado pelos clientes na medida de suas necessidades, com a previsão de 
prazo certo para sua utilização e outro para amortização da dívida. Ao que se percebe, apesar de 
haver a disponibilização de quantia certa; esta poderá ou não ser utilizada pelo cliente, não se 
sabendo, no momento da assinatura do contrato, qual será, ao certo, o valor do débito, as parcelas 
devidas e a data de início da contagem dos encargos correspondentes. Isso porque a apuração 
dependerá da efetiva utilização do crédito em momento posterior, o que o faz se aproximar, de 
alguma forma, do crédito rotativo, em que linhas de crédito são abertas com determinado limite e 
usadas pelos clientes na medida de suas necessidades, sendo os encargos cobrados conforme a 
utilização dos recursos. Inexistindo, pois, certeza e liquidez no próprio instrumento, exigências que 
não são alcançadas mediante a complementação unilateral do credor com a apresentação de 
extratos bancários, porquanto não lhe é dado criar títulos executivos à revelia do devedor, o 
presente contrato de abertura de crédito carece de exequibilidade. Não obstante esses 
entendimentos, salienta-se, ainda, que a questão fundamental para afastar a exequibilidade do 
Construcard encontra-se na forma de averiguação da sua liquidez, que dependerá sempre de 
apuração com base em fatos e provas. Por fim, apesar da dissonância de entendimentos dos 
Tribunais Regionais Federais quanto à executoriedade do Construcard, fato é que, no tocante à 
monitória, todos são unânimes em aceitar o sobredito contrato como meio a ampará-la, sendo, por 
conseguinte, a praxe adotada atualmente pela CEF na obtenção desses créditos. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.444.699-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, 
julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Duplo homicídio culposo no trânsito. Concurso formal. Art. 302, caput, da Lei 
n. 9.503/1997, c/c art. 70 do CP. Morte de namorado e do amigo. Perdão 
judicial. Art. 121, § 5°, do CP. Concessão. Vínculo afetivo entre réu e vítimas. 
Necessidade de comprovação. Extensão dos efeitos pelo concurso formal. 
Inviabilidade.  

DESTAQUE 

O fato de os delitos haverem sido cometidos em concurso formal não autoriza a extensão dos efeitos 
do perdão judicial concedido para um dos crimes, se não restou comprovado, quanto ao outro, a 
existência do liame subjetivo entre o infrator e a outra vítima fatal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A matéria tratada nos autos consiste em averiguar a possibilidade de concessão do perdão judicial 
(art. 121, § 5º do CP) a autor de crime culposo de trânsito, que, mediante uma única ação 
imprudente, leva duas vítimas a óbito, independentemente de haver prova de que mantivesse fortes 
vínculos afetivos com uma das vítimas fatais. Sob esse prisma, cumpre observar que, quando a 
avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do autor do crime, a melhor doutrina enxerga 
no § 5º do art. 121 do CP a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os 
envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência ao agente a ponto de ser despicienda e até 
exacerbada outra pena, além da própria dor causada, intimamente, pelo dano provocado ao outro. 
No que toca ao instituto do concurso formal, ao se analisar a literalidade do art. 70 do CP, verifica-se 
que, a um primeiro olhar, trata-se de um sistema de exasperação da pena, ou seja, nos casos de 
concurso formal próprio ou homogêneo, a pena a ser aplicada deverá ser a de um dos delitos, 
aumentada de um sexto até a metade. Dessa forma, o percentual de aumento deve ter relação com o 
número de resultados e vítimas, e não com as circunstâncias do fato. Quis o legislador, com isso 
beneficiar o acusado ao lhe fixar somente uma das penas, mas acrescendo-lhe uma cota-parte que 
sirva para representar a punição por todos os delitos, porquanto derivados da mesma ação ou 
omissão do agente. Note-se, porém, que não há referência à hipótese de extensão da absolvição, da 
extinção da punibilidade, ou mesmo da redução da pena pela prática de nenhum dos delitos. Dispõe, 
entretanto, o art. 108 do Código Penal, in fine, que, "nos crimes conexos, a extinção da punibilidade 
de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão". Assim, 
tratando-se o perdão judicial de uma causa de extinção de punibilidade excepcional, que somente é 
cabível quando presentes os requisitos necessários à sua concessão, esses preceitos de índole 
atípica devem ser os balizadores precípuos para a aferição de sua concessão ou não, levando-se em 
consideração cada delito de per si, e não de forma generalizada, como nos casos em que se afiguram 
pluralidades de delitos decorrentes do concurso formal de crimes. 
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PROCESSO 
REsp 1.574.681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, 
julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Tráfico de drogas. Flagrante. Domicílio como expressão do direito à 
intimidade. Asilo Inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação 
restritiva. Invasão de domicílio pela polícia. Necessidade de justa causa.  

DESTAQUE 

Não configura justa causa apta a autorizar invasão domiciliar a mera intuição da autoridade policial 
de eventual traficância praticada por indivíduo, fundada unicamente em sua fuga de local 
supostamente conhecido como ponto de venda de drogas ante iminente abordagem policial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior 
da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, 
logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de 
entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar. Inicialmente, cumpre 
pontuar que o texto constitucional estabeleceu no art. 5º, XI, a máxima de que a residência é asilo 
inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e 
ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em numerus clausus, as respectivas exceções, 
quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para 
prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial. Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente 
reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo 
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, 
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. 
Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No entanto, embora a jurisprudência tenha caminhado no 
sentido de que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em 
hipóteses de flagrante-delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de drogas –, o 
entendimento merece ser aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela Carta Magna 
e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se possa perquirir em qual medida a entrada forçada em 
domicílio é tolerável. O crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas 
situações de flagrante que não devem ser confundidas. Nem sempre o agente traz consigo drogas ou 
age ostensivamente de modo a ser possível antever que sua conduta se insere em alguma das 
dezoito alternativas típicas que justificam o flagrante, com a mitigação de um direito fundamental. 
Nesses casos, espera-se que a autoridade policial proceda a investigações preliminares que a levem 
a descobrir, v. g., que a residência de determinado indivíduo serve de depósito ou de 
comercialização de substâncias entorpecentes, de modo a autorizar o ingresso na casa, a qualquer 
hora do dia ou da noite, dada a natureza permanente do tráfico de drogas. Na hipótese em que o 
acusado encontra-se em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, e, ao avistar 
o patrulhamento policial, empreende fuga até sua residência (por motivos desconhecidos) e, em 
razão disso, é perseguido por policiais, sem, contudo, haver um contexto fático do qual se possa 
concluir (ou, ao menos, ter-se fundada suspeita), que no interior da residência também ocorre uma 
conduta criminosa, a questão da legitimidade da atuação policial, ao invadir o domicílio, torna-se 
extremamente controversa. Assim, ao menos que se possa inferir, de fatores outros que não a mera 
fuga ante a iminente abordagem policial, que o evasor esteja praticando crime de tráfico de drogas, 
ou outro de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não haverá razão séria 
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para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que haja posterior descoberta e apreensão 
de drogas no interior da residência – circunstância que se mostrará meramente acidental –, sob 
pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância. O que se tem, portanto, é 
apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, o que, embora pudesse 
autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configurou, por si só, "fundadas 
razões" a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação 
judicial. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.660.333-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 
julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Revisão criminal. Perícia realizada pela autoridade policial. Juntada do laudo. 
Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial defensivo. Pendência 
de julgamento. Irrelevância. Prova nova. Configuração. 

DESTAQUE 

O laudo pericial juntado em autos de ação penal quando ainda pendente de julgamento agravo 
interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial enquadra-se no conceito de prova 
nova, para fins de revisão criminal (art. 621, III, do CPP). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Uma das discussões trazidas aos autos consiste em definir se configura prova nova, para fins de 
revisão criminal, aquela apresentada na pendência de julgamento de agravo contra decisão de 
inadmissão de recurso especial. Inicialmente, destaca-se que a existência de prova surgida após a 
condenação é pressuposto para o ajuizamento da revisão criminal com fundamento no art. 621, III, 
do Código de Processo Penal. Na hipótese analisada, o encaminhamento do laudo pericial elaborado 
pela polícia civil, realizado nos telefones celulares apreendidos no momento da prisão em flagrante, 
ocorreu quando já havia sido julgada a apelação, estando pendente de julgamento apenas o agravo 
de instrumento contra decisão que inadmitira o recurso especial defensivo. O fato de que, quando 
juntado o referido laudo pericial aos autos da ação penal, estava pendente de julgamento o citado 
agravo não lhe retira o caráter de prova nova, tendo em vista que a jurisdição das instâncias 
ordinárias, que são responsáveis pela análise do acervo probatório, já havia se encerrado. Observa-
se, portanto, em primeiro lugar, que a juntada do laudo pericial ocorreu após a protocolização do 
agravo. Em segundo, que o agravo de instrumento defensivo não foi conhecido, em decisão que 
acabou por transitar em julgado, após o desprovimento de outros recursos manifestados pela 
defesa. Por fim, como é cediço, em recursos de natureza extraordinária não se examinam provas e, 
portanto, não houve apreciação judicial de seu conteúdo, motivo pelo qual o referido laudo pericial 
se enquadra no conceito de prova nova. 
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SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – SIRDR 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 4. 
 

O Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, com fundamento no § 3º do art. 982 do 
Código de Processo Civil e no art. 271-A do RISTJ acolheu o pedido de suspensão da tramitação de 
todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados 
especiais, que versem sobre a seguinte questão de direito:  

Legalidade da Resolução Contran n. 543/2015 quanto à obrigatoriedade da inclusão de aulas 
em simulador de direção veicular para os candidatos à obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH. 

SIRDR 7-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23/6/2017. 

 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – AFETAÇÃO 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 2. 

 

A Segunda Seção admitiu o incidente de assunção de competência proposto no recurso especial, a fim 
de uniformizar o entendimento acerca da seguinte controvérsia:  

Prazo anual de prescrição em todas as pretensões que envolvam interesses de segurado e 
segurador em contrato de seguro. 

IAC no REsp 1.303.374-ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2017. 
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Número 607                         Brasília, 16 de agosto de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 

RECURSOS REPETITIVOS 
 

PROCESSO 
REsp 1.131.360-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para 
acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, por 
maioria, julgado em 3/5/2017, DJe 30/6/2017. (TEMA 369) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Depósito judicial. Correção monetária. Expurgos inflacionários. Inclusão. 

Necessidade. Decreto-Lei n. 1.737/79.  

DESTAQUE 

A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Versa a controvérsia sobre a inclusão dos expurgos inflacionários aos valores depositados 

judicialmente, a partir de maio de 1989, com o propósito de assegurar a inexigibilidade de crédito 

tributário, que foram restituídos à parte autora pela Caixa Econômica Federal em novembro de 

1996. De início, cumpre anotar que a correção monetária é mecanismo de recomposição do poder 

de compra da moeda, e não de remuneração de capital, razão pela qual deve sempre representar as 

alternâncias reais da economia e jamais se prestar à manipulação de instituições financeiras, que, 

evidentemente, lucram com as importâncias depositadas em seus cofres. Não se confunde, portanto, 

com os juros, que visam à remuneração do capital. A atualização monetária cuida apenas de 

preservar o equilíbrio entre os partícipes das relações econômicas, neutralizando os efeitos da 

inflação. No caso de depósito judicial, a correção monetária do valor depositado não acresce o 

patrimônio do depositante tampouco causa prejuízo ao depositário, evitando, tão somente, o seu 

enriquecimento ilícito. Todavia, para que o valor levantado de fato represente as variações do poder 

aquisitivo da moeda referente ao período do depósito, mister que a atualização seja plena, isto é, 

que contemple os expurgos inflacionários, porquanto, estes, nada mais são do que o 

reconhecimento de que os índices de inflação apurados num determinado lapso não 

corresponderam ao percentual que deveria ter sido utilizado. Saliente-se, ainda, que o 

entendimento supracitado deve ser aplicado independentemente de o depósito judicial ter sido 

realizado na vigência do Decreto-Lei n. 1.737/79, que determinava que a atualização monetária, 

nesses casos, seria feita de acordo com os critérios fixados para os débitos tributários. Conclui-se, 

por fim, que, se a legislação prevê a atualização monetária do valor depositado, mas os índices 

escolhidos para tanto não espelham a perda real do montante, é de rigor a incidência dos expurgos 

inflacionários de modo a evitar o enriquecimento ilícito do depositário. 
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PROCESSO 
REsp 1.336.026-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017. (Tema 880) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Execução contra a Fazenda Pública. Prescrição executiva. Súmula 150/STF. 
Demora ou dificuldade no fornecimento de fichas financeiras. Hipótese de 
suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Não ocorrência após a 
entrada em vigor das modificações processuais da Lei n. 10.444/2002. 

DESTAQUE 

A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi 
sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais 
imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por 
terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de 
tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. 
Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da 
demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo 
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos 
perante a administração ou junto a terceiros. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O tema que se pretende pacificar, mediante o julgamento de recurso representativo de controvérsia, 
restringe-se a saber de que modo a demora no fornecimento de documentação (no caso, fichas 
financeiras) em poder da administração pública influi no prazo prescricional de execução de 
sentença contra a Fazenda Pública. Em primeiro lugar, não se põe em dúvida que o prazo 
prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, consoante dispõe a Súmula 
150/STF. Cabe destacar que a interpretação desse enunciado não pode ser feita sem a compreensão 
de que o procedimento de arbitramento integra o próprio processo de conhecimento. Assim, a 
prescrição da pretensão executória apenas tem início – quando dependente o título de liquidação 
(por quaisquer de suas modalidades) – após encontrado o valor exequendo. Esse termo inicial 
sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros 
cálculos aritméticos. Tais mudanças ocorreram durante o processo de reforma do CPC/1973, 
capitaneado pelas seguintes legislações: (i) Lei n. 10.444/2002 – que incluiu os §§ 1º e 2º ao art. 
604 à sistemática de liquidação da sentença; e (ii) Lei n. 11.232/2005 – que revogou os citados 
dispositivos, mas transportou a dicção normativa para os §§ 1º e 2º do art. 475-B do CPC/1973. 
Assim, até a data da vigência da Lei n. 10.444/2002, havia necessidade de, previamente à execução, 
acertar os cálculos, não se podendo ingressar com o feito sem tal “acertamento”, o qual, muitas 
vezes, dependia de documentos em poder do próprio executado ou de terceiros. No entanto, após o 
advento da referida lei, a jurisprudência do STJ – em relação à inércia da parte exequente, para 
efeito de incidência do prazo prescricional –, passou a encampar a seguinte premissa básica: 
estando os elementos de cálculo em poder do executado ou de terceiros, o juízo os requisitaria, a 
pedido do exequente, e, caso não entregues, seria considerada correta a conta apresentada pelo 
credor. É que, com essa faculdade à disposição do credor, nenhuma outra necessidade de 
acertamento da conta exequenda restou vigente, não podendo o exequente se escudar em eventual 
demora para obtenção de documentos, estejam estes em poder do devedor, ou não. Isso porque 
também foi pacificada nesta Corte a orientação de que “não pode a parte aguardar 
indeterminadamente que os documentos necessários à elaboração dos cálculos sejam juntados aos 
autos (...)” e que “nas hipóteses em que o devedor não fornece os documentos necessários para a 
confecção dos cálculos executivos, aplica-se o art. 475-B, § 2º, do CPC, que autoriza presumir 
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corretos os cálculos apresentados pelo credor.” Desse modo, caso as diligências para obtenção dos 
dados imprescindíveis ao aparelhamento do feito executivo tenham se esgotado antes da entrada 
em vigor da Lei n. 10.444/2002, não se pode penalizar o exequente pela desídia do devedor. 
Todavia, com a vigência do referido diploma legal, o lustro prescricional conta-se doravante, 
porque, como visto, não tem mais o credor a justificativa de que ainda pende de providência 
determinada medida para acertamento dos cálculos. 
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CORTE ESPECIAL 

 

PROCESSO 
EREsp 1.127.228-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 21/6/2017, DJe 29/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Cessão de crédito. Honorários advocatícios de sucumbência. Direito 
autônomo do causídico. Possibilidade de habilitação do cessionário em 
processo judicial. Requisitos formais. Escritura pública referente à cessão de 
créditos e discriminação do valor devido no precatório a título de verba 
honorária. 

DESTAQUE 

O cessionário de honorários advocatícios tem legitimidade para se habilitar no crédito consignado 
em precatório desde que comprovada a validade do ato de cessão por escritura pública e seja 
discriminado o valor devido a título de verba honorária no próprio requisitório, não preenchendo 
esse último requisito a simples apresentação de planilha de cálculo final elaborada pelo Tribunal de 
Justiça. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta nos autos tem por objetivo solver a divergência existente entre a Quinta Turma do 
STJ, que assentou ser suficiente para a habilitação do cessionário, no crédito consignado no 
precatório, a mera planilha de cálculo final apresentada pelo Tribunal de Justiça; e a Corte Especial, 
que determinou, expressamente, como requisito para a habilitação, a discriminação no precatório 
do valor devido a título da respectiva verba advocatícia, consoante decidido no REsp 1.102.473-RS, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/8/2012, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 
No acórdão embargado, se asseverou que na cessão de crédito, há legitimidade do causídico para 
promover a execução da verba honorária, sendo certo que uma vez demonstrada a cessão por 
escritura, o cessionário detém legitimidade e interesse para prosseguir na execução. Em julgamento 
de embargos de declaração, a Quinta Turma apontou, ainda, que, embora o valor dos honorários não 
estivesse especificado no precatório, este se verificaria pela simples leitura da planilha de cálculo 
final apresentada pelo Tribunal de origem. O acórdão invocado como paradigma, oriundo de 
julgamento da Corte Especial, cuja conclusão diverge daquela constante no aresto embargado, 
destaca a exigência quanto à verba honorária, ao afirmar que esta deve encontrar-se devidamente 
destacada no requisitório, para o fim de ser possível a habilitação do cessionário no crédito do 
precatório. Como bem se lê do acórdão paradigma, a exigência é de fácil compreensão, ou seja, ela se 
revela necessária e oportuna, porquanto, inexistindo destaque da verba, não há sobre o que se 
habilitar o credor. Dessa forma, resolve-se a divergência, a fim de se determinar que, inexistindo 
destaque da verba honorária no requisitório expedido, descabe a cessão e a consequente habilitação 
do cessionário nos autos judiciais. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EAREsp 519.194-AM, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 14/6/2017, DJe 23/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Patrono no exercício de mandato de Deputado Estadual. Ausência de 
capacidade postulatória. Art. 30, II, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 
Impedimento do exercício da advocacia contra ou a favor das pessoas 
jurídicas de direito público de qualquer esfera de poder. 

DESTAQUE 

O desempenho de mandato eletivo no Poder Legislativo impede o exercício da advocacia a favor ou 
contra pessoa jurídica de direito público pertencente a qualquer das esferas de governo – 
municipal, estadual ou federal.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Uma das divergências tratadas nos embargos envolve o impedimento de parlamentar para o 
exercício da advocacia contra ente público diverso daquele ao qual se encontra vinculado, com base 
na interpretação do art. art. 30, II, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão embargado decidiu que esse 
impedimento deve ser interpretado na sua ampla extensão, de modo a não alcançar outros entes 
que não aquele ao qual o patrono pertença. Já no aresto indicado como paradigma, entendeu-se que: 
"todos os membros do Poder Legislativo, independentemente do nível a que pertencerem – 
municipal, estadual ou federal – são impedidos de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas 
jurídicas de direito público". Nesse ponto, a divergência é evidente e deve ser resolvida adotando-se 
o entendimento firmado no acórdão paradigma, na medida em que o art. 30, II, do Estatuto da OAB é 
categórico ao considerar impedidos para o exercício da advocacia os membros do Poder Legislativo, 
"em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviço público", não havendo qualquer ressalva em sentido 
contrário. 
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PROCESSO 
EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Embargos de divergência. Ação de Improbidade administrativa. Reexame 
necessário. Cabimento. Aplicação, por analogia, do art. 19 da lei 4.717/1965. 
CPC. Aplicação subsidiária. 

DESTAQUE 

A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade 
administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do art. 475 do 
CPC/73 e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n. 4.717/65. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência tratada envolve definir se é cabível remessa necessária em Ação de Improbidade 
Administrativa. O acórdão embargado, decidido pela Primeira Turma, entendeu que a ausência de 
previsão da remessa de ofício não pode ser vista como uma lacuna da Lei de Improbidade que 
precisa ser preenchida – razão pela qual não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei n. 
4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual, 
devendo, portanto, ser interpretado restritivamente. Por outra via, o acórdão paradigma, da 
Segunda Turma, adotou entendimento no sentido diametralmente oposto ao admitir o reexame 
necessário na Ação de Improbidade. Não se desconhece que há decisões no sentido do acórdão 
embargado, porém prevaleceu o entendimento de que é cabível o reexame necessário na Ação de 
Improbidade Administrativa, nos termos do art. 475 do CPC/1973. Ademais, por "aplicação 
analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n. 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação 
civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário". 
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para 
acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, por maioria, julgado em 
24/5/2017, DJe 30/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Manutenção da tipificação do crime de desacato no ordenamento jurídico. 
Direitos humanos. Pacto de São José da Costa Rica (PSJCR). Direito à 
liberdade de expressão que não se revela absoluto. Controle de 
convencionalidade. Inexistência de decisão proferida pela corte (IDH). 
Ausência de força vinculante. Preenchimento das condições antevistas no art. 
13.2 do PSJCR. Incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento 
jurídico pátrio, nos termos em que disposto no art. 331 do Código Penal. 

DESTAQUE 

Não há incompatibilidade do crime de desacato (art. 331 do CP) com as normativas internacionais 
previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta gira em torno de eventual afastamento, em controle de convencionalidade, do 
crime de desacato (art. 331 do CP) do ordenamento jurídico brasileiro em razão de recomendação 
expedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para fins de incidência, ou 
não, do princípio da consunção na hipótese examinada. Inicialmente, importa destacar, quanto à 
faceta estruturante do Sistema Interamericano, que são competentes para conhecer das matérias 
concernentes na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH): a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH). De acordo com o 
art. 41 da referida Convenção (Pacto de São José da Costa Rica) – da qual o Brasil é signatário – a 
CIDH possui a função primordial de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. 
Porém, da leitura do dispositivo, é possível deduzir que os verbos relacionados às suas funções não 
ostentam caráter decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo. Prima facie, depreende-se 
que a referida comissão não possui função jurisdicional. A Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, por sua vez, é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a 
interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possuindo função jurisdicional e 
consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo Estatuto. Já o art. 68 da aludida norma 
supralegal prevê que os Estados Partes na Convenção se comprometem a cumprir a decisão da 
Corte em todo caso em que forem partes, o que denota de forma patente seu caráter vinculante. 
Acentue-se que as deliberações internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de 
responsabilidade internacional do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase 
judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando 
mero caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais 
institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos direitos 
humanos. Desta feita, a despeito do que fora aduzido no inteiro teor do voto proferido no REsp 
1.640.084/SP – no sentido de que o crime de desacato é incompatível com o art. 13 do Pacto de São 
José da Costa Rica, por afrontar mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão 
– certo é que as recomendações não possuem força vinculante, mas, na ótica doutrinária, tão 
somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha". Outrossim, cabe ressaltar, não houve 
nenhuma deliberação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) sobre eventual violação 
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do direito à liberdade de expressão por parte do Brasil, mas tão somente pronunciamentos 
emanados pela CIDH. Ainda que assim não fosse, a Corte Interamericana de Direitos já se posicionou 
acerca da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto. Nessa toada, tem-se que 
o crime de desacato não pode, sob qualquer viés, seja pela ausência de força vinculante às 
recomendações expedidas pela CIDH, seja pelo viés interpretativo, ter sua tipificação penal afastada. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.599.097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para 
acórdão Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017, DJe 
27/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Aposentadoria de professor. Implementação dos requisitos após a edição da 
Lei n. 9.876/99. Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda 
mensal inicial – RMI do benefício.  

DESTAQUE 

É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação 
básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a 
concessão do benefício antes da edição da Lei n. 9.876/99. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia à aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor da 
educação básica. De início, a atividade do professor era classificada como penosa, sendo o tempo de 
serviço necessário para a aposentadoria reduzido, como ocorria com outras categorias enquadradas 
como atividade especial. Entretanto, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 18/81, a 
atividade de professor deixou de ser considerada especial, passando a ser regida por regra 
diferenciada, na qual se exige um tempo de serviço menor em relação a outras atividades (redução 
de 5 anos), desde que comprovado o exclusivo trabalho na função de magistério. Outrossim, a 
Constituição da República de 1988, em sua redação original, tratou da aposentadoria especial no 
inciso II do art. 202 e a aposentadoria do professor no inciso III, ou seja, excluiu a atividade de 
magistério do rol de atividades especiais, garantindo, tão somente, a redução no tempo de serviço, 
requisito mantido na reforma do Regime Geral de Previdência - RGPS realizada por meio da EC n. 
20/98. Com efeito, não sendo a aposentadoria de professor considerada especial nos termos do art. 
57 da Lei n. 8.213/91, mas, sim, uma aposentadoria diferenciada devido à redução do tempo de 
contribuição necessário, não há como afastar a aplicação do fator previdenciário no cálculo do 
benefício, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a 
concessão do benefício antes da edição da Lei n. 9.876/99. 
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.650.759-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 6/4/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Treinador de futebol. Conselho Regional de Educação Física. Inscrição. Não 
obrigatoriedade. 

DESTAQUE 

O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos 
profissionais graduados em Educação Física, não havendo obrigatoriedade legal de registro junto ao 
respectivo Conselho Regional.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A presente controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de 
futebol em Conselho Regional de Educação Física. Inicialmente, verifica-se que a Lei n. 9.696/98 – 
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselhos 
Federal e Regionais – determina, em seus arts. 2º e 3º, respectivamente, os profissionais que 
deverão ser inscritos nos quadros dos Conselhos de Educação Física, bem como suas respectivas 
competências. Por seu turno, o art. 3º, I, da Lei n. 8.650/1993, ao tratar das relações de trabalho do 
Treinador Profissional de Futebol, prevê que o exercício dessa profissão fica assegurado 
preferencialmente, dentre outros, aos profissionais graduados em Educação Física. Com base nesses 
diplomas legais, o STJ consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há nenhum comando 
normativo que determine a inscrição de treinadores/técnicos de futebol nos Conselhos Regionais de 
Educação Física. 
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TERCEIRA TURMA 
 

PROCESSO 
REsp 1.537.012-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Construção e incorporação imobiliária. Falência da construtora. Rescisão do 
contrato de permuta do terreno mediante sentença falimentar. Nova 
alienação sem a indenização devida aos antigos adquirentes das unidades 
autônomas do empreendimento frustrado.  

DESTAQUE 

O proprietário de terreno objeto de contrato de permuta com incorporadora/construtora, 
rescindido por decisão judicial no curso do processo falimentar desta, tem responsabilidade pelos 
danos sofridos pelos antigos adquirentes de unidades autônomas no empreendimento imobiliário 
inacabado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade do proprietário de terreno objeto de permuta 
com incorporadora em face de antigos promitentes compradores de unidades autônomas. No caso, 
tendo sido frustrado o empreendimento imobiliário em razão da falência da construtora, os 
proprietários do terreno permutado requereram a rescisão contratual no juízo falimentar, o que 
lhes foi deferido, com o respectivo levantamento dos gravames, retornando ao estado anterior. 
Após, juntamente com uma segunda construtora, realizaram novo contrato de incorporação, tendo 
sido concluída a obra, o que teria gerado danos aos antigos adquirentes de unidade autônoma no 
primeiro e inacabado empreendimento. Com base nessas premissas, salienta-se, de início, que os 
contratos de incorporação são regidos pela Lei Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que, 
na sua versão original, busca evitar lesão à economia popular, impondo uma série de exigências e 
penalidades ao incorporador. Nesse ponto, é de se entender que a fórmula prevista no art. 43, inciso 
III, da Lei n. 4.591/64 – crédito privilegiado na falência – não exime os proprietários da garantia 
legal de indenização prevista no art. 40, § 3º, do mesmo diploma legal, para o caso de nova alienação 
do terreno sem a indenização dos titulares (adquirentes) das unidades autônomas, mesmo com a 
rescisão contratual da permuta decretada pelo juízo falimentar. Vê-se que a sistemática protetiva 
imposta pelo art. 40 da Lei n. 4.591/64, mormente a constante nos seus §§ 3º e 4º, busca resguardar 
direitos correspondentes a aquisição das unidades autônomas, evitando-se o enriquecimento sem 
causa do proprietário do terreno, em cujo favor se operou a rescisão contratual. Impõe-se, assim, a 
restrição ao poder de negociar a unidade cujo contrato fora objeto de rescisão, garantindo ao seu 
antigo adquirente o pagamento da respectiva indenização. Cumpre ressaltar que a condição para o 
reembolso aos adquirentes ocorre desde que tenha havido acréscimo, ou construção, ou 
investimento no terreno. De outro lado, a partir da leitura do disposto no artigo 43 e seus incisos, 
especialmente do inciso III, para hipótese de falência do incorporador, tem-se que os dispositivos 
não são incompatíveis, mas complementares, eis que ambos são sistemas jurídicos de proteção dos 
adquirentes das unidades autônomas. Mesmo a circunstância da habilitação do adquirente no 
processo de falência como credor privilegiado não isenta o proprietário do terreno da restrição 
legal existente sobre o imóvel, ficando condicionada qualquer nova alienação ao pagamento da 
respectiva indenização. Enfim, a habilitação do crédito do adquirente da unidade autônoma no 
processo falimentar do incorporador não autoriza que o proprietário do terreno aliene o objeto da 
rescisão sem que haja o devido pagamento da respectiva indenização, sob pena de seu 
enriquecimento sem causa. 
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PROCESSO 
REsp 1.634.063-AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 20/6/2017, DJe 30/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de investigação de paternidade. Execução de verba pretérita. 
Prescrição. Termo inicial dos alimentos pretéritos contados do trânsito em 
julgado da sentença que declarou a paternidade. 

DESTAQUE 

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de verba 
alimentícia retroativa se inicia tão somente com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a 
paternidade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Uma das discussões trazidas no bojo do recurso especial consiste em definir o termo inicial do 
prazo prescricional de dois anos para a cobrança das prestações alimentares pretéritas; se do 
momento em que o credor atinge a maioridade, ou a partir do trânsito em julgado da ação 
investigativa em que fixados os alimentos. Na origem, trata-se de ação de investigação de 
paternidade em que foi indeferida, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios, por ausência 
de prova pré-constituída. A verba alimentar somente foi deferida na sentença que julgou 
procedente o pedido inerente à paternidade, decisão esta proferida sete anos após o ajuizamento da 
demanda. Com a fixação de alimentos definitivos, as parcelas vincendas passaram imediatamente a 
ser descontadas diretamente da folha de salário do genitor e depositadas em conta bancária à 
disposição do filho. Quanto aos alimentos pretéritos – ou seja, aqueles que retroagiram à data da 
citação, nos termos do art. 13, § 2º da Lei n. 5.478/68 – cabe ressaltar que, apesar de autorizado 
pelo art. 521 do CPC/73, o alimentando optou por não promover a sua execução provisória, tendo 
aguardado o trânsito em julgado da sentença investigatória. Com efeito, por ser a demanda relativa 
à paternidade prejudicial necessária do reconhecimento ao direito aos alimentos, a melhor 
interpretação é a de que a prolação de sentença condenatória recorrível ao pagamento de alimentos 
pretéritos não pode servir de marco para o termo inicial do prazo prescricional de dois anos 
previsto no § 2º do art. 206 do CC/2002. Sobre o tema, ademais, a doutrina se manifesta no seguinte 
sentido: “tratando-se de ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos, o 
prazo prescricional das prestações vencidas somente começa a fluir a partir do momento em que, por 
estar definitivamente firmada a obrigação, o beneficiário podia exigi-las”. Assim, ainda que o 
exequente fosse maior de idade e pudesse executar provisoriamente a sentença, a melhor 
interpretação do disposto no § 2º do art. 206 do CC/2002, para o caso, é a de que o prazo de dois 
anos para haver as prestações alimentares pretéritas deve ter como termo inicial o trânsito em 
julgado da sentença da investigatória de paternidade, circunstância que tornou indiscutível a 
obrigação alimentar e o título executivo judicial passou a contar também com o indispensável 
requisito da exigibilidade. 
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PROCESSO 
REsp 1.611.821-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação civil pública. Legitimidade extraordinária. Dados cadastrais de 
correntistas de instituição financeira contratantes de seguro e mútuo 
financeiro. Sigilo bancário. Direito personalíssimo. Afastamento inviável.  

DESTAQUE 

O exercício da legitimação extraordinária, conferida para tutelar direitos individuais homogêneos 
em ação civil pública, não pode ser estendido para abarcar a disposição de interesses 
personalíssimos, tais como a intimidade, a privacidade e o sigilo bancário dos substituídos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão consiste em analisar a possibilidade de o Ministério Público, na 
condição de legitimado extraordinário em ação civil pública, obter informações de consumidores 
protegidas pelo sigilo bancário, com o objetivo de colher provas que demonstrem a utilização 
reiterada da venda casada como prática de mercado pelas instituições financeiras. Inicialmente, 
cabe salientar que a relação nominal de clientes que contrataram determinadas operações num 
período temporal determinado, se encaixa com perfeição no dever de sigilo definido na legislação 
complementar específica. Muito embora não se trate de proteção absoluta, as limitações impostas 
ao dever legal de sigilo devem ser interpretadas de forma restritiva e sempre com muita prudência. 
Assim, se, por um lado, é fato que o sigilo bancário deve ceder quando contrastado com as legítimas 
expectativas de obtenção de receitas públicas ou com o exercício monopolista do poder sancionador 
do Estado, nos casos de prática de ilícitos penais e administrativos; de outro, não se pode ignorar 
que as informações prestadas no bojo de processos judiciais ou administrativos deve observar a 
restrição de acesso às partes, que delas não podem "servir-se para fins estranhos à lide" (art. 3º, da 
LC n. 105/2001). Observe-se que, quando não se está diante de qualquer conduta imputável ao 
cliente bancário, mas de mera tutela de interesse do consumidor, não se olvida que a proteção do 
sigilo possa ser objeto de afastamento em benefício do titular do direito, uma vez que não pode a 
instituição financeira negar acesso àquelas informações a seu cliente. Isso porque a proteção é 
instaurada em prol do consumidor, daí que, por consequência lógica, não pode ser a ele mesmo 
oposta. Por outra via, porém, não se pode pretender alargar a legitimidade para o afastamento 
temporário do sigilo legalmente assegurado, a fim de abarcar o Ministério Público, enquanto autor 
de uma ação civil pública, a dispor de uma garantia personalíssima e requerer a divulgação 
irrestrita de dados protegidos. Ainda que o intuito declarado pelo parquet seja tão somente o de 
colher provas que demonstrem a utilização reiterada da venda casada como prática de mercado 
pelas instituições financeiras, não se pode chancelar tamanha invasão indiscriminada à intimidade 
do consumidor. Desse modo, enquanto legitimado extraordinário, não é dado ao MP atuar de forma 
dispositiva, abrindo mão de interesses personalíssimos, em nome de quem é por ele substituído na 
demanda. Por fim, deve-se ainda assentar que a publicidade que deve ser dada à propositura de 
ação civil pública não tem a propriedade de flexibilizar direitos a privacidade e intimidade com 
intuito, ao fim e ao cabo, de facilitar o trabalho investigativo do parquet, aproveitando-se da natural 
assimetria de poder do Estado frente os particulares. 
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PROCESSO 
REsp 1.670.096-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
20/6/2017, DJe 27/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Recuperação Judicial. Assembleia Geral. Direito de voto. Credores afetados 
pelo plano de recuperação. Bondholders. Autorização judicial para votar. 
Possibilidade.  

DESTAQUE 

Os bondholders – detentores de títulos de dívida emitidos por sociedades em recuperação judicial e 
representados por agente fiduciário – têm assegurados o direito de voto nas deliberações sobre o 
plano de soerguimento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é definir se determinados credores – in casu, os chamados bondholders - têm 
ou não direito de voto nas assembleias incumbidas de apreciar os planos de recuperação judicial. Os 
bondholders são investidores que adquiriram títulos de dívida (bonds) emitidos por companhias 
brasileiras que buscaram financiar suas atividades no exterior. A emissão desses bonds é 
instrumentalizada por uma escritura (indenture), que deve indicar o nome do agente fiduciário 
(indenture trustee) responsável por atuar em favor dos investidores finais. Em regra, quando a 
companhia passa por processo de recuperação judicial, ante a ausência de previsão expressa na Lei 
n. 11.101/05, a lista de credores por ela apresentada relaciona apenas o nome do agente fiduciário, 
apontado como credor do valor total dos recursos captados na operação de crédito. Ocorre que, na 
realidade, os verdadeiros titulares do interesse econômico-financeiro, que sofrerão diretamente os 
efeitos da reorganização empresarial, são os investidores finais (bondholders), pois são eles os reais 
credores das recuperandas. Por esse motivo, haja vista a norma autorizativa do art. 39, caput, da 
LFRE, há de se conferir-lhes, a possibilidade de votar nas assembleias de credores, a fim de que 
possam deliberar acerca de questões que guardam relação direta com seus interesses.  
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO CIVIL. TEMA 978 

 

A Segunda Seção acolheu a proposta de afetação dos recursos especiais ao rito do art. 1.036 do CPC, a 
fim de consolidar o entendimento acerca da seguinte controvérsia: 

Termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros 
que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; 
se é da data da construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não 
inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal. 

REsp 1.665.598-MT e REsp 1.667.189-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2017.  
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Número 608                         Brasília, 30 de agosto de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 

RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.551.488-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 14/6/2017, DJe 1/8/2017. (Tema 943) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Previdência complementar. Entidade fechada. Contrato de transação. 
Migração e resgate. Institutos jurídicos diversos. Súmula 289/STJ. Incidência 
limitada ao instituto jurídico do resgate. Transação para migração de plano 
de benefícios. Correção monetária. Expurgos inflacionários. Inaplicabilidade.  

DESTAQUE 

Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de 
revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A primeira questão controvertida, objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos, consiste em 
saber se, em havendo migração de plano de benefícios de previdência complementar, é cabível o 
pleito de revisão dos benefícios e/ou resgates dos valores pagos, a título de contribuição 
previdenciária (reserva de poupança), com aplicação do índice de correção monetária. Com efeito, 
esse debate enseja necessária distinção entre os institutos da migração de plano de benefícios da 
previdência e a ocorrência de resgate, que somente poderá ser requerido pelo participante que se 
desligar da patrocinadora e da entidade. No que diz respeito às modalidades de migração e de 
resgate, os arts. 14, III e 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001 esclarecem que estes institutos não 
se confundem entre si, de forma que se revela inadequada a aplicação dos mesmos preceitos 
referentes ao resgate e da Súmula 289/STJ, para os casos em que o participante ou assistido não se 
desligou do regime jurídico de previdência privada, tendo apenas feito a portabilidade do plano. Na 
ocorrência de resgate é facultado ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento 
do plano de benefícios. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por 
ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, implicando, assim, a 
cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência 
complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando 
ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício 
pleno, inclusive sob a forma antecipada. De outro turno, a migração – pactuada em transação – de 
planos de benefícios, facultada até mesmo aos assistidos, ocorre em um contexto de amplo 
redesenho da relação contratual previdenciária, com o concurso de vontades do patrocinador, da 
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entidade fechada de previdência complementar, por meio de seu conselho deliberativo, e 
autorização prévia do órgão público fiscalizador, operando-se não o resgate de contribuições, mas a 
transferência de reservas de um plano de benefícios para outro. Vale ressaltar, por fim, que, na 
medida em que o art. 18 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que cabe ao plano de 
benefícios arcar com as demais despesas – inclusive, pois, com a verba vindicada –, não cabe a 
aplicação do índice de correção monetária pretendida, sob pena de lesão aos interesses dos demais 
assistidos e participantes do plano de benefícios primevo, a que eram vinculados os requerentes. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.551.488-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 
julgado em 14/6/2017, DJe 1/8/2017. (Tema 943) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Previdência complementar. Entidade fechada. Contrato de transação para 
migração de plano de benefícios. Negócio jurídico oneroso, unitário e 
indivisível, tendo por elemento essencial a reciprocidade de concessões. 

DESTAQUE 

Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da 
indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja 
concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo 
ante. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A segunda questão em debate se limita a definir se, em havendo transação para migração de plano 
de benefícios de previdência complementar, é possível, apesar do reconhecimento de vício em 
cláusula contratual, manter-se a higidez do negócio jurídico e todas as vantagens auferidas pelo 
transator. Inicialmente, cabe destacar que o Código Civil de 2002 incluiu a transação no título das 
“várias espécies de contratos”. Aliás, a doutrina especializada e os precedentes desta Corte 
destacam que na modalidade contratual da transação – que se caracteriza pela consensualidade, 
bilateralidade, onerosidade, indivisibilidade e formalidade –, há reciprocidade de concessões, pois 
será necessário que ambos os transigentes concedam alguma coisa ou abram mão de alguns direitos 
em troca da segurança oferecida pelo instituto. (REsp 1.219.347-SC, Rel. para acórdão Min. João 
Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/12/2014). Na hipótese, como a migração ocorreu por 
meio de transação, conforme dispõe o art. 848 do CC/2002, tendo-se nula qualquer das suas 
cláusulas, independentemente da natureza constitucional ou infraconstitucional do fundamento 
invocado para o reconhecimento do vício, nula será esta – o que implicaria o retorno ao status quo 
ante. Com efeito, não se mostra razoável a pretensão de anulação apenas da cláusula mediante a 
qual os autores fizeram concessões de vantagens, sob pena de flagrante lesão à própria 
comutatividade da avença e caracterização de comportamento contraditório com a tutela da 
confiança. Por fim, ressalta-se que a matéria objeto de debate já se encontra pacificada no âmbito do 
STJ, no sentido de que o enunciado sumular n. 289 “aplica-se apenas às hipóteses em que houve o 
rompimento definitivo do vínculo contratual estabelecido entre a entidade de previdência 
complementar e o participante, não incidindo nos casos em que, por meio de transação, houve 
transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior da mesma entidade”. 
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EDv nos EREsp 1.196.136-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
por unanimidade, julgado em 24/5/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Dosimetria. Valoração indevida de uma das circunstâncias judiciais 
reputadas desfavoráveis ao réu. Utilização de elementares inerentes aos 
tipos penais de concussão e corrupção passiva (obtenção de lucro fácil e 
cobiça) como motivos dos crimes.  

DESTAQUE 

A obtenção de lucro fácil e a cobiça constituem elementares dos tipos de concussão e corrupção 
passiva (arts. 316 e 317 do CP), sendo indevido utilizá-las, para exasperação da pena-base, no 
momento em que analisados os motivos do crime – circunstância judicial prevista no art. 59 do CP.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos presentes embargos, aponta-se, em síntese, divergência no que concerne à interpretação do art. 
59 do Código Penal, pois considera que os argumentos utilizados para elevar a pena-base dos 
delitos de concussão e de corrupção passiva são inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, não 
poderiam ter sido valorados, novamente, no momento da fixação da pena-base. No caso em análise, 
examinando-se o acórdão do Tribunal de origem, verifica-se que a exasperação em ambos os crimes 
teve fundamento em 6 (seis) dos quesitos descritos no caput do art. 59 do CP: a culpabilidade, a 
conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências 
do crime. Ao examinar os motivos do crime, o voto condutor do acórdão condenatório reputou 
como desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base a intenção de obter lucro fácil e a cobiça. 
Com efeito, embora inseridos no Código Penal no Título dos crimes contra a administração pública, 
tanto a concussão (art. 316, CP) quanto a corrupção passiva (art. 317, CP) possuem várias das 
características dos crimes contra o patrimônio, com a peculiaridade da qualificação do agente como 
servidor público. Assim sendo, no exame das circunstâncias judiciais envolvendo a prática desses 
dois delitos, a jurisprudência desta Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de 
obter lucro fácil constituem elementares dos delitos, não podendo, assim, serem utilizadas 
novamente na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
RMS 36.064-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, por unanimidade, julgado em 
13/6/2017, DJe 22/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Concurso Público. Teste de aptidão física. Modificação na ordem de aplicação 
das provas. Prévia divulgação por edital complementar. Isonomia. 
Legalidade. 

DESTAQUE 

A simples alteração na ordem de aplicação das provas de teste físico em concurso público, desde 
que anunciada com antecedência e aplicada igualmente a todos, não viola direito líquido e certo dos 
candidatos inscritos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal do debate diz respeito à legalidade da inversão da ordem das provas do teste de 
aptidão física em concurso público para provimento de cargos de agente prisional, que, segundo 
disposição editalícia inicial, deveriam ser aplicadas em ordem específica. Nesse contexto, a simples 
alteração na ordem de aplicação das provas, desde que anunciada com antecedência e nos termos 
admitidos pelo edital do certame, não viola direito líquido e certo dos candidatos. Isto porque o 
procedimento assim balizado respeita os princípios constitucionais da publicidade e da 
razoabilidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal e nos arts. 2º, parágrafo único, 
incisos I a VIII e XIII; 26 e 28 da Lei Federal n. 9.784/1999. Além disso, o objetivo dos concursos 
públicos de provas ou provas e títulos, previstos nos incisos I a IV do art. 37 da CF é assegurar a 
observância do princípio da isonomia para ingresso nos quadros efetivos da Administração Pública. 
Logo, se a alteração na ordem de aplicação das provas integrantes do teste físico foi divulgada com 
antecedência e aplicada igualmente a todos os candidatos inscritos, não há violação do princípio 
constitucional da isonomia, bem como não existe ilegalidade. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.404.019-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Benefício assistencial à pessoa com deficiência. Lei de Organização da 
Assistência Social. Redação original que não fazia distinção quanto à 
natureza da incapacidade, se permanente ou temporária, total ou parcial. 
Concessão do benefício.  

DESTAQUE 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) não exige incapacidade absoluta de pessoa com 
deficiência para concessão do Benefício de Prestação Continuada. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Constituição Federal prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal, independentemente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 
n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Seguridade Social), em seu art. 20, § 2º, assim dispunha: “Para efeito de 
concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho.” A partir da edição das Leis n. 12.435/2011 e 12.470/2011, que 
trouxeram alterações à Lei n. 8.742/93, passou-se a exigir que a deficiência tivesse caráter mais 
duradouro, mas o diploma legal em comento não fixou o grau de incapacidade. Assim, com o 
objetivo de que esse dispositivo legal guarde perfeita sintonia com o espírito da norma magna, sem 
encurtar o seu alcance, deve ser ele interpretado, no que diz respeito à incapacidade, no sentido de 
considerar a deficiência física, para fins de reconhecimento do direito à Assistência Social, 
conjuntamente com outros aspectos relevantes, tais como, a condição profissional e cultural do 
beneficiário. Na hipótese, observa-se que o benefício foi negado ao fundamento de que o 
beneficiário deveria apresentar incapacidade absoluta, de sorte que não se permita ao requerente 
do benefício o desempenho de qualquer atividade da vida diária e para o exercício de atividade 
laborativa. Ocorre que tal exigência não está prevista em lei, pois esta não elenca o grau de 
incapacidade, não cabendo ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles 
previstos na legislação para a concessão do benefício. 
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TERCEIRA TURMA 
 

PROCESSO 
REsp 1.442.975-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL  

TEMA 
Revisional de alimentos.  Antecipação de tutela. Alteração para valor ilíquido. 
Descabimento. Subtração da eficácia da obrigação de alimentos. 
Contrariedade ao interesse do menor alimentante. 

DESTAQUE 

Não é possível, em tutela antecipada deferida na ação revisional de alimentos, a alteração de valor 
fixo de pensão alimentícia para um valor ilíquido, correspondente a percentual de rendimentos que 
virão a ser apurados no curso do processo.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta nos autos discute o cabimento da revisão da obrigação de alimentos estabelecidos 
em valor fixo para uma quantia ilíquida. Inicialmente, verifica-se que a vedação à sentença ilíquida 
prevista no art. 459 do CPC/1973 atende aos princípios da efetividade e da celeridade do processo, 
uma vez que permite à parte vencedora da demanda que busque desde logo satisfação de seu 
direito, sem as delongas do procedimento de liquidação de sentença. O novo Código de Processo 
Civil deu realce ainda maior a essa norma, ao estabelecer a obrigação de que o juiz deve proferir 
sentença líquida ainda que o pedido seja genérico, conforme se verifica no art. 491. É de se observar 
que, no âmbito da ação de alimentos, a exigência de sentença líquida toma dimensão ainda maior, 
tendo em vista a necessidade premente do alimentando. Não é por outra razão que a Lei de 
Alimentos (Lei n. 5.478/1968) determina ao juiz que fixe desde o limiar do processo os alimentos 
provisórios. No caso dos autos, a despeito de os alimentos haverem sido estabelecidos em valor 
líquido, no curso de demanda revisional o Tribunal de origem deferiu o pedido de antecipação da 
tutela recursal para estabelecer um valor ilíquido de pensão alimentícia, correspondente a 30% dos 
rendimentos que viessem a ser comprovados no curso do processo. Tal provimento dá ensejo à 
nulidade da decisão, uma vez que, além de contrariar a aludida regra processual acerca da liquidez 
das sentenças, atenta contra o interesse do menor alimentando, pois a pensão alimentícia foi 
alterada de um valor fixo, passível de imediata execução, para um valor ilíquido, a ser determinado 
no curso da demanda revisional, impedindo a imediata execução.  

 

 

PROCESSO 
REsp 1.545.959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para 
acórdão Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 6/6/2017, DJe 
1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Adoção unilateral. Revogação. Possibilidade.  

DESTAQUE 

No caso de adoção unilateral, a irrevogabilidade prevista no art. 39, § 1º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente pode ser flexibilizada no melhor interesse do adotando. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Restringe-se a controvérsia, exclusivamente, a definir se é possível flexibilizar o preceito do art. 39, 
§ 1º, da Lei n. 8.069/1990, que atribui caráter irrevogável ao ato de adoção, em virtude do 
enfraquecimento do vínculo afetivo firmado entre adotado e adotante. Inicialmente, consigna-se 
que a adoção unilateral, ou adoção por cônjuge, é espécie do gênero adoção, que se distingue do 
caudal comum por possuir elementos que lhe são singulares, sendo o mais acentuado, a ausência de 
ruptura total entre o adotado e os pais biológicos, porquanto um deles permanece exercendo o 
poder familiar sobre o menor que será, após a adoção, compartilhado com o cônjuge adotante. Ela 
ocorre a partir do óbito de um dos ascendentes biológicos, após a destituição do poder familiar de 
um deles ou mesmo na ausência de pai registral. Tal adoção irá substituir, para todos os efeitos, a 
linha biológica originária do adotado e ocorre independentemente de consulta ao grupo familiar 
estendido, cabendo tão-só ao cônjuge supérstite decidir sobre a conveniência, ou não, da adoção do 
filho pelo seu novo cônjuge/companheiro. É de se salientar que hoje, procura-se prioritariamente 
colocar o menor como o foco central do processo de adoção, buscando-se, em prol dele, a melhor 
fórmula possível de superação da ausência parcial, ou total dos ascendentes biológicos. Essa opção é 
claramente expressa no artigo 43 do ECA (a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens 
para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.), que pela sua peremptoriedade e capacidade de 
se sobrepor aos outros ditames relativos à adoção, pode ser considerada verdadeira norma-
princípio. Assim, os elementos balizadores e constitutivos da adoção unilateral, bem como as 
prerrogativas do cônjuge supérstite de autorizar a adoção unilateral de seu filho, e mesmo a própria 
declaração de vontade do adotando, podem ser superados ou moldados em nome da inexistência de 
reais vantagens para o adotando no processo de adoção. O princípio do interesse superior do 
menor, ou melhor interesse, tem assim, a possibilidade de retirar a peremptoriedade de qualquer 
texto legal atinente aos interesses da criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo 
de apreciação judicial da situação concreta onde se analisa. Em complemento a esse raciocínio, fixa-
se que a razão de ser da vedação erigida, que proíbe a revogação da adoção é, indisfarçavelmente, a 
proteção do menor adotado, buscando colocá-lo a salvo de possíveis alternâncias comportamentais 
de seus adotantes, rupturas conjugais ou outras atitudes que recoloquem o menor adotado, 
novamente no limbo sócio emocional que vivia antes da adoção. Sob esse diapasão, observa-se que 
há espaço para, diante de situações singulares onde se constata que talvez a norma protetiva esteja, 
na verdade, vulnerando direitos do seu beneficiário, ser flexibilizada a restritiva regra fixada no art. 
39 § 1º, do ECA.  

  

 

PROCESSO 
REsp 1.669.131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Propriedade industrial. Patentes. Falta de pagamento de retribuição anual. 
Obrigatoriedade de notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da 
patente. Restauração garantida pelo art. 87 da Lei n. 9.279/96 até três meses 
contados da notificação. 

DESTAQUE 

Para arquivamento de pedido ou extinção de patente por falta de pagamento da retribuição anual 
prevista no art. 84 da Lei n. 9.279/1996, exige-se notificação prévia do respectivo depositante ou 
titular.  
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se acerca da necessidade de notificação prévia da extinção da patente pela falta de 
pagamento de duas retribuições anuais. Inicialmente, cabe pontuar que esse pagamento configura 
requisito imprescindível para que o titular de uma patente goze do monopólio, garantido pelo 
Estado, de exploração comercial do objeto patenteado durante o seu prazo de vigência. De acordo 
com o art. 84 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), a retribuição anual é devida a 
partir do início do terceiro ano do depósito e deve ser paga nos três primeiros meses de cada 
período anual. Nesse contexto, a falta do pagamento da retribuição acarreta, como regra, o 
arquivamento do pedido de patente, ou, caso já concedida, a sua extinção. Porém, a regra do art. 87 
do referido diploma legal prevê, como forma de preservar o direito do titular da patente, o instituto 
da restauração. Estabelece o dispositivo aludido que, notificado do arquivamento do pedido ou da 
extinção da patente em razão do não pagamento da retribuição anual, o depositante ou o titular 
pode, no prazo de três meses contados dessa notificação, restaurar o pedido ou a patente, por meio 
do pagamento de retribuição específica. Infere-se desse dispositivo legal que, na hipótese de 
inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da 
patente é obrigatória, porquanto necessária para o exercício do direito à restauração. 

  

 
 

PROCESSO 
REsp 1.367.212-RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 20/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Honorários advocatícios. CPC/73. Astreintes. Valores afastados da base de 
cálculo. Meio coercitivo. Ausência de caráter condenatório. Inexistência de 
coisa julgada material. 

DESTAQUE 

O valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária 
disciplinada pelo CPC/1973. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se, na égide do CPC/1973 (art. 20, § 3º), o valor referente à multa 
cominatória (astreintes) deve integrar a condenação para fins de cálculo dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Sobre o tema, o art. 20, § 3º, do CPC/1973 estipula que os honorários 
de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e 
vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação. Neste contexto, por valor da condenação, na 
fase de conhecimento do processo, deve ser entendido o valor do bem pretendido pelo demandante, 
ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Por outro lado, a 
multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela 
específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação 
de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. Ademais, a decisão que arbitra 
astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento 
da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 
Deste modo, as astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz 
para fazer cumprir as suas decisões, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em 
julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios. 
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QUARTA TURMA 
 

PROCESSO 
REsp 1.626.739-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 
em 9/5/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL 

TEMA 
Ação de retificação de registro de nascimento. Troca de prenome e do sexo 
(gênero). Pessoa transexual. Cirurgia de transgenitalização. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

O direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil não é 
condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia está em definir se é possível a alteração de gênero no assento de registro civil de 
pessoa transexual, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização (também 
chamada de cirurgia de redesignação ou adequação sexual). Inicialmente, e no que diz respeito aos 
aspectos jurídicos da questão, infere-se, da interpretação dos arts. 55, 57 e 58 da Lei n. 6.015/73 
(Lei de Registros Públicos), que o princípio da imutabilidade do nome, conquanto de ordem pública, 
pode ser mitigado quando sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, o que 
reclamará, em todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do Ministério 
Público. Quanto ao ponto, cabe destacar ser incontroversa a possibilidade de alteração do prenome, 
na medida em que o Tribunal de origem manteve a sentença que rejeitou tão somente o pedido de 
alteração do gênero registral da transexual mulher. Ocorre que a mera alteração do prenome das 
pessoas transexuais, não alcança o escopo protetivo encartado na norma jurídica infralegal, além de 
descurar da imperiosa exigência de concretização do princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana. Isso porque, se a mudança do prenome configura alteração de gênero (masculino 
para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante no registro civil preservará a 
incongruência entre os dados assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará 
suscetível a toda sorte de constrangimentos na vida civil, configurando-se flagrante atentado a 
direito existencial inerente à personalidade. Nesse contexto, o STJ, ao julgar casos nos quais 
realizada a cirurgia de transgenitalização, adotou orientação jurisprudencial no sentido de ser 
possível a alteração do nome e do sexo/gênero das pessoas transexuais no registro civil – 
entendimento este que merece evolução tendo em vista que a recusa de modificação do gênero nas 
hipóteses em que não realizado tal procedimento cirúrgico ofende a cláusula geral de proteção à 
dignidade da pessoa humana. Vale lembrar que, sob a ótica civilista, os direitos fundamentais 
relacionados com a dimensão existencial da subjetividade humana são também denominados de 
direitos de personalidade. Desse modo, a análise do tema reclama o exame de direitos humanos (ou 
de personalidade) que guardam significativa interdependência, quais sejam: direito à liberdade, 
direito à identidade, direito ao reconhecimento perante a lei, direito à intimidade e à privacidade, 
direito à igualdade e à não discriminação, direito à saúde e direito à felicidade. Assim, conclui-se 
que, em atenção à cláusula geral de dignidade da pessoa humana, a jurisprudência desta Corte deve 
avançar para autorizar a retificação do sexo do indivíduo transexual no registro civil, 
independentemente da realização da cirurgia de adequação sexual, desde que dos autos se extraia a 
comprovação da alteração no mundo fenomênico (como é o caso presente, atestado por laudo 
incontroverso), cuja averbação, nos termos do § 6º do artigo 109 da Lei de Registros Públicos, deve 
ser efetuada no assentamento de nascimento original, vedada a inclusão, ainda que sigilosa, da 
expressão transexual ou do sexo biológico. 
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PROCESSO 
REsp 1.343.313-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão 
Min. Antônio Carlos Ferreira, por maioria, julgado em 1/6/2017, DJe 
1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Factoring. Compra e venda em prestações. Cessão do contrato. Anuência do 
devedor. Legitimidade passiva da cessionária. 

DESTAQUE 

A empresa de factoring, que figura como cessionária dos direitos e obrigações estabelecidos em 
contrato de compra e venda em prestações, de cuja cessão foi regularmente cientificado o devedor, 
tem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visem a revisão das condições 
contratuais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal questão controvertida consiste em saber se, em contrato de compra e venda de bem em 
prestações, com expressa referência sobre a cessão dos correspondentes direitos e obrigações a 
terceiro, pode ser ajuizada ação revisional diretamente contra a cessionária (empresa de factoring). 
No primeiro grau de jurisdição, o juiz desqualificou o contrato de factoring, afirmando que a 
operação caracterizava, em verdade, típico contrato de mútuo, estabelecido diretamente entre as 
partes do processo. A Corte local, por sua vez, reconheceu a cessão de direitos e obrigações 
decorrentes do contrato, inclusive o domínio reservado, em favor da “faturizadora”, pactuada no 
corpo do mesmo instrumento contratual em que avençada a compra e venda do bem. Diante do 
quadro fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, não se faz necessária a formação de 
litisconsórcio passivo, na forma prevista pelo art. 47 do CPC/1973. Com efeito, a empresa cedente 
não mais se encontra em qualquer dos polos da relação jurídica obrigacional, à vista da transmissão 
operada, com a inequívoca ciência do devedor, que pode opor diretamente ao cessionário as 
exceções que lhe competirem (CC/2002, art. 294), inclusive as de natureza pessoal. 

  

 
 

PROCESSO 
REsp 1.362.084-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 
em 16/5/2017, DJe 1/8/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Prestação de serviço de TV a cabo. Cláusula de fidelização. Cobrança 
proporcional da multa de fidelidade independentemente do cumprimento 
parcial do prazo de carência.   

DESTAQUE 

A cobrança da multa de fidelidade pela prestadora de serviço de TV a cabo deve ser proporcional ao 
tempo faltante para o término da relação de fidelização, mesmo antes da vigência da Resolução n. 
632/2014 da ANATEL. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia principal versa sobre a licitude ou não da cláusula permitindo a cobrança da 
integralidade da multa por fidelidade, por parte da prestadora de serviço de TV a cabo, quando o 
consumidor opta pela rescisão do contrato no curso do prazo de carência. Inicialmente, consigna-se 
que a multa convencional, no caso de resilição unilateral imotivada, tem por escopo principal o 
necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a 
celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, 
sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado 
no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das 
mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada. Nada 
obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da 
cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico 
prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do 
contrato. A referida preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando do chamado 
contrato de adesão, ou seja, aquele cujas cláusulas tenham sido estabelecidas unilateralmente pelo 
fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo (artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor). É, sem dúvida, o 
que ocorre com o pacto de prestação de serviço de TV a cabo, cuja licitude da cláusula de fidelização 
extrai-se de normativos expedidos pela ANATEL e da jurisprudência desta Corte. Em relação à 
forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com 
fidelização, verifica-se que a ANATEL, em 07 de março de 2014, expediu a Resolução n. 632, que 
aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, que 
determina o pagamento da multa de fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido 
e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado. No entanto, mesmo antes da 
vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a prática comercial adotada por prestadora do 
serviço de TV a cabo que cobra a multa de fidelidade integral dos consumidores, 
independentemente do tempo faltante para o término da relação de fidelização. Isso porque essa 
prática coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível 
com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso IV do artigo 51 do CDC. Nesse panorama, 
sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que 
consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a 
fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o 
enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e V, e 51, § 2º, do CDC), 
providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, 
contudo, o princípio da conservação dos contratos. Assim, infere-se que o custo arcado pelo 
prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do vínculo contratual 
com o tomador, não sendo razoável a cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do 
pacto no início do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse 
no serviço prestado. Desse modo, reconhece-se a ilicitude (caráter abusivo) da cobrança integral da 
multa de fidelidade pela prestadora de TV a cabo independentemente do cumprimento parcial do 
prazo de carência pelos consumidores, mesmo antes da vigência da Resolução ANATEL n. 
632/2014. 
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PROCESSO 
REsp 1.332.766-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 1/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Tutela antecipada. Requerimento em sustentação oral. Viabilidade. 

DESTAQUE 

É possível o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em sede de sustentação oral.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A antecipação dos efeitos da tutela constitui relevante medida à disposição do juiz, para que 
propicie a prestação jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira proteção ao bem 
jurídico em litígio, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento 
definitivo. Em linha de princípio, o requerimento da tutela antecipada – requisito exigido nos 
termos do art. 273 do CPC/1973 –, assim como a sua extensão, pode ser formulado ou alterado pelo 
autor, desde que observado o pedido inicial, pois a medida não pode ser mais ampla. Assim, pode o 
autor requerer ou não, na exordial, a antecipação de parte da tutela, e depois pedir a antecipação da 
tutela jurisdicional em sua totalidade – o ordenamento jurídico não é infenso à modificação do 
requerimento de tutela antecipatória. Ora, se o pedido poderia ser formulado ao relator, e o próprio 
art. 273 do CPC/1973 deixa nítido que novas circunstâncias autorizam o requerimento, possível 
também que seja deduzido em sessão de julgamento, em feito que comporta sustentação oral, ao 
Colegiado que apreciará o recurso. Isso porque, tal procedimento consiste em manifestação formal 
(art. 554 do CPC/1973 e 937 do CPC/2015) a oportunizar à parte adversa até mesmo o 
contraditório prévio ao exame do pedido. 

  

 
 

PROCESSO 
REsp 1.332.766-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 1/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL  

TEMA 

Ação de dissolução parcial de sociedade limitada. Sócio que detém parte das 
quotas sociais empenhadas. Apuração de haveres. Deferimento apenas 
àquelas livres de ônus reais, com exclusão de qualquer possibilidade de 
participação do sócio retirante. 

DESTAQUE 

A dissolução parcial de sociedade limitada por perda da affectio societatis pode ser requerida pelo 
sócio retirante, limitada a apuração de haveres às suas quotas livres de ônus reais.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber se é possível, em ação de dissolução parcial de sociedade 
limitada, para o exercício do direito de retirada do sócio, por perda da affectio societatis, o 
requerimento de haveres correspondentes apenas às quotas livres de ônus reais, em vista da 
existência de penhor de parte das quotas do sócio retirante. Ressalta-se que a peculiaridade do caso 
reside no fato de o sócio retirante deter 13,68% do capital social, sendo que 6,08% se encontram 
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empenhadas em favor de terceiros, que não são parte no feito de dissolução. Segundo a doutrina, 
para a constituição do penhor, a lei requer a tradição da coisa empenhada, a posse por parte do 
credor do bem dado em garantia da obrigação assumida pelo devedor, não permitindo que se 
aperfeiçoe o penhor pelo constituto possessório, isto é, ficando a posse da coisa com o devedor. 
Somente nos casos especiais, mencionados no Código Civil, é admitido o penhor com a cláusula 
constituti: no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em 
poder do devedor, por efeito da cláusula constituti. Com efeito, em linha de princípio, não 
caracterizando modalidade prevista em lei de penhor especial (hipóteses supramencionadas), não 
parece mesmo possível ao dador requerer a dissolução parcial da sociedade limitada, para apurar 
também os haveres correspondentes às quotas sociais empenhadas, pois, pelo penhor, ocorre a 
transferência da posse, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente. É pertinente 
rememorar que, à luz do art. 14 do CPC/1973, são deveres das partes e de todos aqueles que de 
qualquer forma participam do processo proceder com lealdade e boa-fé [art. 5º do NCPC]. Nessa 
esteira de raciocínio, não se mostraria razoável o pleito para apuração de haveres das quotas 
empenhadas, por aquele que delas não pode dispor, pois caracterizaria verdadeira defraudação do 
instituto de garantia real. 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
RHC 59.414-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por 
unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Busca e apreensão. Nulidade. Ausência de lacre em todo o material 
apreendido. Prejuízo não demonstrado. Presunção de validade dos atos 
praticados por funcionários públicos.  

DESTAQUE 

A ausência de lacre em todos os documentos e bens - que ocorreu em razão da grande quantidade 
de material apreendido - não torna automaticamente ilegítima a prova obtida.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a validade da prova colhida em procedimentos de busca e apreensão em que não foi 
utilizado o lacre em todos os documentos e bens apreendidos. Inicialmente, consigne-se que a 
disciplina das nulidades, no processo penal é regida pelo art. 563 do CPP, segundo o qual "nenhum 
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". É 
assente, ainda, na jurisprudência desta Corte e do STF que a demonstração do prejuízo é essencial à 
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Ante a presunção de validade e legitimidade dos 
atos praticados por funcionários públicos, compete à defesa demonstrar de forma concreta o 
descumprimento das formalidades legais e essenciais do ato e, especificamente, que o material 
apreendido e eventualmente não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo 
à defesa e modificar o conteúdo da prova colhida. Por fim, à mingua de exigência legal específica, a 
ausência de lacre em todos os documentos e bens apreendidos – que decorreu da grande 
quantidade de material – desacompanhada de maiores dados concretos sobre efetiva interferência 
dos agentes públicos ou da acusação sobre as provas colhidas –, não tem o condão de nulificar o ato 
e a ação penal. 
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Número 609                         Brasília, 13 de setembro de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 
 

TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
EREsp 1.619.087-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para 
acórdão Min. Jorge Mussi, por maioria, julgado em 14/6/2017, DJe 
24/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Execução 
provisória. Impossibilidade. Art. 147 da Lei de Execução Penal. Proibição 
expressa. Ausência de manifestação do STF. 

DESTAQUE 

Não é possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência tratada nos embargos envolve a possibilidade de se executar provisoriamente penas 
restritivas de direito. O acórdão embargado da Quinta Turma decidiu que, “nos termos do art. 147 da 
Lei de Execução Penal, as penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória”. A tese paradigma foi apresentada com base no 
entendimento firmado no AgRg no REsp 1.627.367-SP, segundo o qual: “É cabível a determinação de 
execução provisória de pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos”. Sobre o tema, 
o STF já se manifestara expressamente a respeito da impossibilidade da execução das reprimendas 
restritivas de direitos antes do trânsito em julgado, por força na norma prevista no art. 147 da LEP. 
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal por meio do HC n. 126.292/SP, não considerou a 
possibilidade de se executar provisoriamente a pena restritiva de direitos, mas restringiu-se à 
reprimenda privativa de liberdade, na medida em que dispôs tão somente sobre a prisão do acusado 
condenado em segundo grau, antes do trânsito em julgado. Em vista da ausência de apreciação pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de executar a reprimenda restritiva de 
direitos antes do trânsito em julgado da condenação, somado ao texto expresso do art. 147 da Lei de 
Execução Penal, deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão embargado. 

 

 

 



2 
 

 

PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.612.931-MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por maioria, 
julgado em 20/6/2017, DJe 7/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Ação Civil Pública. Imposição de obrigação de fazer. Atendimento ao plantão 
de 24 horas em delegacia de menores infratores. Normas da Constituição 
Federal, da Lei n. 8.069/90 (ECA) e da Resolução n. 40/33 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas. Descumprimento. Controle de legalidade. Possibilidade.  

DESTAQUE 

A decisão judicial que impõe à Administração Pública o restabelecimento do plantão de 24 horas em 
Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude não constitui abuso de poder, 
tampouco extrapola o controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se, em ação civil pública, a pretensão de implantação de plantão de 24 horas em Delegacia 
Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude, a fim de que todos menores apreendidos em 
flagrante sejam ouvidos e atendidos na referida instituição, impedindo que sejam colocados em 
ambiente carcerário constituído para imputáveis, em concomitância com presos maiores. 
Inicialmente, cumpre salientar que o art. 227 da CF/88 dispõe ser dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Referida imposição é 
destrinchada nos arts. 4º, 18 e 125 da Lei n. 8.069/90 (ECA), ressaltando sempre a 
imprescindibilidade de proteção e amparo especializado à criança e adolescente, evidenciando a 
importância do bem jurídico tutelado – a proteção ao menor, ainda que na condição de infrator. Na 
hipótese dos autos, o Tribunal de origem se amparou na discricionariedade da Administração para 
afastar do Poder Judiciário a análise do tema, que, na sua ótica, estaria atrelado somente ao 
julgamento de sua conveniência e oportunidade. Sabe-se, porém, que essa discricionariedade não é 
absoluta e que seus abusos podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem 
cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o 
seu manto. Nesse ponto, a doutrina especializada, interpretando as disposições do art. 172, parágrafo 
único, da Lei n. 8.069/90 (ECA), salienta que a existência de repartições policiais especializadas no 
atendimento de adolescentes acusados da prática de ato infracional é mais do que necessária, em 
especial nos grandes centros urbanos, de modo a garantir um atendimento diferenciado em relação 
aos estabelecimentos destinados a adultos. Busca-se, também, evitar ao máximo o contato do 
adolescente com imputáveis acusados da prática de infrações penais, bem como com o ambiente 
degradante e, em regra, insalubre, de uma Delegacia de Polícia ou cadeia pública. O item 12.1 das 
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, 
comumente referidas como Regras de Beijing (Resolução ONU n. 40/33, de 29.11.85), incorporadas 
às regras e princípios nacionais pelo Decreto n. 99.710/90, determina que, para melhor desempenho 
de suas funções, os Policiais que tratem frequentemente ou de maneira exclusiva com jovens ou que 
se dediquem fundamentalmente à prevenção de delinquência de jovens receberão instrução e 
capacitação especial. Veja-se, portanto, que o descumprimento da referida obrigatoriedade não 
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representa uma escolha aceitável do Estado sob os aspectos moral e ético, mas de induvidosa 
preterição de uma prioridade imposta pela Constituição Federal de 1988, e de uma conduta contrária 
à lei, nacional e internacional, constituindo hipótese legalmente aceita de intervenção do Poder 
Judiciário nos atos da Administração Pública praticados com suporte no poder discricionário. 

 

 
 

PROCESSO 
RMS 37.151-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão 
Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 7/3/2017, DJe 15/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Ato de improbidade atribuído a juiz federal. Inquérito civil. Investigação 
concomitante pela Corregedoria Regional. Ministério Público. Legitimidade. 
Notificação para depoimento pessoal. Legalidade. 

DESTAQUE 

A mera solicitação para que o juiz preste depoimento pessoal nos autos de inquérito civil instaurado 
pelo Ministério Público para apuração de suposta conduta ímproba não viola o disposto no art. 33, 
IV, da LC n. 35/79 (LOMAN). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Federal contra ato 
praticado pelo Corregedor Regional do TRF da 3ª Região, consubstanciado em decisão proferida em 
expediente administrativo que ratificou a desobrigação, por parte do juiz, em atender notificação 
ministerial para prestar informações em inquérito civil. Nesse panorama, discute-se o cabimento de 
instauração do inquérito civil pelo MPF para apurar ato de improbidade atribuído a magistrado, bem 
como a possibilidade de o órgão ministerial expedir notificação ao juiz investigado. Inicialmente, cabe 
destacar ser pacífica a jurisprudência do STJ quanto à legitimidade do Ministério Público para 
deflagrar inquérito civil no sentido de apurar possível prática de improbidade por magistrado, sem 
prejuízo de que, pelo mesmo fato ensejador da investigação, a respectiva Corregedoria a que 
vinculado o juiz também o faça para o fim de eventual imposição de sanção disciplinar (REsp 783.823-
GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26/5/2008 e AgRg no Ag 1.338.058-MG, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, DJe 8/4/2011). No que concerne à segunda insurgência, não há ilegalidade na solicitação, 
pelo agente investigante do Parquet, de comparecimento de magistrado para, caso assim o deseje, 
prestar depoimento pessoal nos autos de inquérito civil público em que a ele se atribua pretenso 
cometimento de conduta ímproba. É bem verdade que a LC n. 35/79 (LOMAN), no inciso IV, do art. 
33, preceitua ser prerrogativa do juiz “não estar sujeito a notificação ou a intimação para 
comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial”. Todavia, não se pode conceber que, à guisa 
de suposta preservação de prerrogativa funcional (receber convocação somente através de outra 
autoridade judicial), acabe-se, em verdade, por suprimir de magistrado a faculdade de intervir em 
grave investigação na qual se esteja a lhe irrogar o cometimento, em tese, de ato de improbidade. 
Prerrogativa, cumpre asseverar, não se confunde com dever, por isso que, a critério pessoal do juiz, 
poderá ele atender a notificação emanada de autoridade estranha ao Judiciário. Harmoniza-se, assim, 
o dever, de um lado, de o Ministério Público investigar amplamente a ocorrência de atos ímprobos e, 
de outro, a prerrogativa de o juiz investigado só estar sujeito a atender notificação expedida por 
autoridade judicial. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.645.746-BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 6/6/2017, DJe 10/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO AUTORAL 

TEMA Plágio. Prescrição trienal. Termo inicial. Data da ciência. 

DESTAQUE 

O termo inicial da pretensão de ressarcimento nas hipóteses de plágio se dá quando o autor originário 
tem comprovada ciência da lesão a seu direito subjetivo e de sua extensão, não servindo a data da 
publicação da obra plagiária, por si só, como presunção de conhecimento do dano. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de recurso especial em que se discute, entre outras questões, o termo inicial do prazo de 
prescrição de 3 (três) anos para demandas indenizatórias por plágio. Quanto ao tema, cabe salientar 
que pelo princípio da actio nata, a prescrição começa a partir do dia em que nasce a ação ajuizável ou 
o exercício da pretensão. No caso específico do plágio, a dúvida surge exatamente em definir o 
momento no qual nasce, para o titular, a pretensão, se é a data de publicação da obra do plagiador ou 
a data da ciência da ocorrência da violação do direito autoral. A despeito da orientação adotada por 
esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.168.336-RJ, de relatoria da Min. Nancy Andrighi – 
em que a Terceira Turma, por maioria, fixou a data da publicação da obra como marco temporal da 
referida prescrição –, ressalta-se que tal compreensão, conquanto valorize o aspecto da segurança 
jurídica, acaba por comprometer, no que respeita ao plágio, a defesa e a reparação do direito do autor 
lesado. Isso porque o plágio tem como um dos seus elementos caracterizadores a dissimulação. Sob 
essa perspectiva, verifica-se ser o plágio lesão de difícil constatação, muitas vezes não sendo 
identificado senão após a leitura e análise da integralidade da obra resultante do artifício. Ademais, o 
usufruto do trabalho intelectual de outrem, seja em busca de prestígio, ganho patrimonial ou simples 
conveniência, pode resultar em poucos exemplares editados – o que representa mais um obstáculo 
ao autor da obra original para o exercício da sua pretensão no prazo de 3 (três) anos. É cediço, ainda, 
que o art. 111 da Lei n. 9.610/1998 foi vetado por prever que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 
deveria ter como termo inicial a data da ciência da infração, destacando-se das razões de veto que "o 
prazo deve ser contado da data da violação". Porém, não se pode ignorar que referida lei tratava do 
prazo para o ajuizamento de ação civil por ofensa dos direitos autorais em geral, desconsiderando as 
características do plágio. Além disso, previa um prazo 66% maior do que o acolhido no Código Civil. 
Finalmente, no que concerne à alegação de que a definição da data da ciência da lesão como marco 
inicial do prazo prescricional gera insegurança jurídica, é de se considerar que esta Corte tem 
minimizado a questão da dificuldade da prova e prestigiado o acesso à Justiça, como se observa dos 
seguintes precedentes: REsp 1.347.715-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 
4/12/2014 e REsp 1.354.348-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/9/2014. 
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PROCESSO 
REsp 1.332.773-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de inventário. Arrolamento de bens. Distinção de regime sucessório 
entre cônjuges e companheiros. Impossibilidade. Art. 1.790 do CC/02. 
Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. 

DESTAQUE 

É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser 
aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a diferenciação dos regimes jurídicos sucessórios entre 
o casamento e a união estável. A respeito desse tema o STF, por maioria, ao concluir a análise dos 
Recursos Extraordinários nos 646.721 e 878.694, julgados sob a égide do regime da repercussão geral, 
reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, dispositivo que 
estabelecia a diferenciação dos direitos de cônjuges e companheiros para fins sucessórios. A tese 
fixada pela Corte Suprema em ambos os casos ficou assim sintetizada: "(...) No sistema constitucional 
vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo 
ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/02". Extrai-se do voto do 
Ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE n. 878.694, que o STF já equiparou as uniões 
homoafetivas às uniões "convencionais", o que implicaria utilizar argumentos semelhantes em ambos 
os casos, especialmente porque após a Constituição de 1988 foram editadas as Leis nos 8.971/1994 e 
9.278/1996 que equipararam os regimes jurídicos sucessórios do casamento e da união estável. 
Salientou, ainda, que o Código Civil, ao diferenciar o casamento e as uniões estáveis no plano 
sucessório, promoveu um retrocesso e uma inconstitucional hierarquização entre as famílias, por 
reduzir o nível de proteção estatal conferido aos indivíduos somente pelo fato de não estarem 
casados, motivo pelo qual o art. 1.790 do Código Civil de 2002 viola a igualdade, a dignidade da pessoa 
humana, a proporcionalidade e contraria a vedação à proteção insuficiente, bem como a proibição ao 
retrocesso. Havendo, portanto, respaldo na jurisprudência do Supremo, não há justo motivo para o 
discrímen. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.677.524-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 3/8/2017, DJe 10/8/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Compensação por danos morais. Injúrias irrogadas a policial militar durante 
show musical. Possibilidade.  

DESTAQUE 

As ofensas generalizadas proferidas por artista a policiais militares que realizavam a segurança 
ostensiva durante show musical implicam dano moral in re ipsa, indenizável a cada um dos agentes 
públicos.  
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta nos autos consiste em definir se a manifestação de cantora que proferiu injúrias 
genéricas, ofensivas e de maneira exasperada, dirigida a um grupo de policiais militares que 
trabalhavam em show promovido pela artista possui potencialidade ofensiva para subsidiar o pleito 
de indenização por danos morais ajuizado por um dos agentes públicos. Inicialmente, fixa-se que, no 
caso analisado, os militares estavam na apresentação da artista em exercício legítimo da atividade de 
policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, próprias das atividades da Polícia Militar no 
sistema de segurança brasileiro. A repressão a uma atividade ilegal – uso de substâncias 
entorpecentes –, a priori, não pode ser taxada como abusiva, pois se enquadra em uma das 
possibilidades de atuação da força policial, que é coibir a prática de ilicitude. Calha ressaltar que a 
generalidade da crítica proferida atingiu a cada um de forma individuada, porque foram, 
pessoalmente, aviltados enquanto atuavam nos limites legais impostos, e sob ordens expressas de 
seus superiores. Nesse cenário, a contraposição a uma legítima atuação dos policiais militares, pela 
artista, de maneira exasperada e extremamente ofensiva que, confessadamente proferiu injúrias 
contra todos os militares presentes ao show, erige-se como o primeiro pilar necessário para a 
caracterização do dano moral indenizável: a antijuridicidade da conduta praticada. Por seu turno, no 
que toca especificamente ao dano, a ilicitude está nas injúrias irrogadas aos policiais que estavam 
exercendo o múnus próprio das forças de segurança ostensivas. É inegável também que as injúrias 
proferidas repercutiram de forma mais retumbante no imo daqueles policiais, pois vieram de uma 
pessoa pública, que tem reconhecida capacidade de influenciar e formar opiniões, razão pela qual, 
maior cautela se exigiria de suas manifestações. Assim, o dano, na hipótese, exsurge da própria injúria 
proferida pela artista, pois a vulneração ao sentimento de autoestima do agente público, que já seria 
suficiente para gerar o dano moral compensável, é suplantado, na hipótese específica, pela percepção 
que os impropérios proferidos, atingiriam um homem médio em sua honra subjetiva, fato suficiente 
para demonstrar a existência de dano, na hipótese, in re ipsa. De se dizer, por fim, que o direito de 
criticar a atuação de agentes públicos no exercício de suas atividades, não pode ser exercido sem 
limites, a ponto de chegar a configurar uma injúria, ilícito que tem potencial para causar dano e, por 
conseguinte, passível de compensação, mormente quando não se demonstra, cabalmente, que a 
atuação policial aviltada, foi desnecessária ou com o uso excessivo e desproporcional de força. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.642.310-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/8/2017, DJe 18/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Reparação por danos morais. Atos praticados por deputado federal. Ofensas 
veiculadas pela imprensa e por aplicações de internet. Imunidade 
parlamentar. Alcance de limitações. Atos praticados em função do mandato 
legislativo. Não abrangência de ofensas pessoais. Violência à mulher. 

DESTAQUE 

As opiniões ofensivas proferidas por deputados federais e veiculadas por meio da imprensa, em 
manifestações que não guardam nenhuma relação como o exercício do mandato, não estão abarcadas 
pela imunidade material prevista no art. 53 da CF/88 e são aptas a gerar dano moral.  
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em determinar se a imunidade parlamentar torna inexigível a 
reparação por danos morais, em razão de ofensas, sem relação com o mandato, veiculadas tanto no 
Plenário da Câmara dos Deputados quanto em entrevista divulgada na imprensa e em aplicações na 
internet. Inicialmente, cabe pontuar que a Constituição outorga aos membros do Poder Legislativo, 
de maneira irrenunciável, a imunidade parlamentar para o desempenho de suas funções com 
autonomia e independência. Dentre as imunidades, destacam-se as materiais que garantem a 
inviolabilidade penal e civil dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos, cumprindo 
ressaltar que não podem ser consideradas como prerrogativas absolutas, sem exceções em casos 
específicos. Na hipótese analisada, as manifestações feitas, no sentido de ofender deputada afirmando 
que não “mereceria ser estuprada” não guardam qualquer relação com a atividade parlamentar e, 
portanto, não incide a imunidade prevista no art. 53 da CF. No que tange à potencialidade 
indenizatória da agressão, cabe salientar serem múltiplos os fundamentos para a compensação dos 
danos morais. Sob o prisma constitucional, tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana. No 
plano infraconstitucional, tem-se que a edição do atual Código Civil tratou adequadamente a questão, 
em verdadeiro avanço à codificação anterior. No CC/02, o art. 186 exerce a função de cláusula geral 
de responsabilidade civil, com previsão expressa do dano moral, afastando qualquer dúvida que 
poderia haver. A reparabilidade dos danos morais exsurge no plano jurídico a partir da simples 
violação, ou seja, existente o evento danoso, surge a necessidade de reparação, observados os 
pressupostos da responsabilidade civil em geral. Uma consequência do afirmado acima seria a 
prescindibilidade da prova de dano em concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a 
indenização. Cumpre notar que a ofensa perpetrada toca em uma questão nevrálgica, de extrema 
sensibilidade para a sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. Ademais, percebe-se que 
a mensagem publicada pelo Deputado encontrou grande reverberação em seu público, o que tem a 
nefasta consequência de reforçar a concepção bárbara de que, nos crimes sexuais, a vítima concorre 
para a ocorrência do delito. Ao afirmar que a deputada não “mereceria” ser estuprada, atribui-se ao 
crime a qualidade de prêmio, de benefício à vítima, em total arrepio do que prevê o ordenamento 
jurídico em vigor. Ao mesmo tempo, reduz a pessoa da recorrida à mera coisa, objeto, que se submete 
à avaliação do ofensor se presta ou não à satisfação de sua lascívia violenta. Conclui-se, portanto, pela 
presença de danos à pessoa da ofendida, ensejando a necessária reparação pelos danos morais 
causados pelo recorrente. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.685.937-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 17/8/2017, DJe 22/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Família. Ação de conversão de união estável em casamento. Obrigatoriedade 
de formulação exclusivamente pela via administrativa. Inexistência. 
Conversão pela via judicial. Possibilidade. 

DESTAQUE 

Os arts. 1.726, do CC/2002 e 8º, da Lei n. 9.278/96 não impõem a obrigatoriedade de que se formule 
pedido de conversão de união estável em casamento pela via administrativa, antes de se ingressar 
com pedido judicial. 

  



8 
 

 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a reconhecer a existência de interesse de agir para a propositura de ação de 
conversão de união estável em casamento, considerando a possibilidade do procedimento ser 
efetuado extrajudicialmente. No que se refere ao art. 8º da Lei n. 9.278/1996, de fato, uma 
interpretação literal do dispositivo supracitado levaria à conclusão de que a via adequada para a 
conversão de união estável em casamento é a administrativa. Consequentemente, seria possível 
afirmar que a via judicial só seria acessível aos contratantes quando for negado pedido extrajudicial, 
configurando verdadeiro pressuposto de admissibilidade. Ocorre, entretanto, que a norma prevista 
no referido artigo não se encontra isolada no sistema jurídico. Conforme se depreende da literalidade 
do seu art. 226, § 3º, a Constituição Federal optou por estabelecer que, de forma a oferecer proteção 
adequada à família, a lei deve facilitar a conversão de união estável em casamento. Assim, em vista da 
hierarquia do texto constitucional, a interpretação dos arts. 1.726, do CC e 8º da Lei n. 9.278/96 deve 
se dar em observância ao objetivo delineado constitucionalmente, qual seja, a facilitação da conversão 
de modalidade familiar. Observa-se quanto aos artigos ora em análise que não há, em nenhum deles, 
uma redação restritiva ou o estabelecimento de uma via obrigatória ou exclusiva, mas, tão somente, 
o oferecimento de opções: o art. 8º da Lei n. 9.278/96 prevê a opção de se obter a conversão pela via 
extrajudicial, enquanto o art. 1.726, do CC/2002 prevê a possibilidade de se obter a conversão pela 
via judicial. Ainda, considerando que a Lei n. 9.278/96 é anterior ao Código Civil de 2002, a única 
interpretação que permite a coexistência entre as duas normas no sistema jurídico é a de que 
nenhuma delas impõe procedimento obrigatório. Entendimento contrário levaria à exclusão do art. 
8º da referida lei do sistema jurídico, vez que a norma posterior revoga a anterior.  

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.660.198-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 3/8/2017, DJe 10/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO FALIMENTAR 

TEMA 
Falência. Cálculo de juros e correção monetária em habilitação de crédito. 
Decretação da quebra. Efeitos materiais que incidem desde a prolação da 
sentença independentemente da publicação. 

DESTAQUE 

No processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos habilitados deve 
ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data da prolação da sentença e não sua 
publicação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é decidir sobre qual o momento que se considera decretada a falência para fins 
de atualização do crédito. De início, observa-se que essa tese de direito diz respeito à interpretação 
dos arts. 9º, II e 124 da Lei 11.101/05 (LFRE), que dispõe, respectivamente, acerca da habilitação de 
crédito pelo credor nos termos do art. 7º § 1º da LRFE e a exigibilidade de juros contra a massa falida 
após a decretação de falência. A partir dessas disposições legislativas, discute-se acerca da correta 
interpretação das expressões “data da decretação da falência” (art. 9º, II) e “decretação da falência” 
(art. 124), analisando se devem ser interpretadas à luz do princípio da publicidade que rege a prática 
de todos os atos processuais, de modo que alcancem o significado de “data da publicação da sentença 
de decretação da falência”. Entretanto, observa-se que a lei falimentar não condicionou os efeitos da 
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falência à publicação da sentença de quebra, que decorre da própria natureza jurídica declaratória da 
sentença de falência. Em análise sistemática da LFRE, percebe-se que desde a decretação da quebra 
o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, além de perder o direito de 
administrar seus bens ou deles dispor. Além disso, verifica-se que quando há situação específica a ser 
regulada de modo diverso a LFRE dispõe expressamente quando o termo inicial será a publicação do 
pronunciamento judicial. Ademais, é importante verificar o tratamento paritário entre todos os 
credores, pois a suspensão da fluência dos juros e a antecipação do vencimento das obrigações do 
falido viabilizam a equalização dos créditos. Assim, em prol da igualdade, deve ser utilizada a mesma 
data limite (decretação da quebra) para atualização dos valores que hão de compor o quadro geral 
de credores. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.645.581-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Cautelar. Exibição de documento. Documento comum. Art. 844, II, do 
CPC/1973.  

DESTAQUE 

O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele 
pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual elas têm interesse 
comum, independentemente de o solicitante ter participado de sua elaboração. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o pedido de exibição de documento que não pertence à 
parte requerente, que sequer participou de sua elaboração. Na origem, houve pedido de exibição de 
documentos firmados entre a parte requerida e um terceiro estranho à lide a fim de instruir ação 
judicial de cobrança de créditos. Do quadro apresentado, percebe-se que o documento almejado não 
é próprio do autor nem comum às partes, mas relacionado ao contrato que será objeto de futura ação. 
Nesse ponto, versa o artigo 844, inciso II, do CPC/73 que: "Tem lugar, como procedimento 
preparatório, a exibição judicial: II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, 
condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, 
testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios. De fato, a parte não participou da 
elaboração do documento cuja exibição pretende que lhe seja deferida. No entanto, o conceito de 
documento comum não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o 
documento sobre o qual elas têm interesse comum ou em que estão envolvidas. Nesse sentido há 
entendimento jurisprudencial exarado pela E. Quarta Turma (REsp 1.141.985-PR, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). A ratificar a tese, vale mencionar a 
seguinte orientação: "(...) A doutrina do documento comum, como observa La China, conduziu ao 
estabelecimento do pressuposto do interesse comum para a ação de exibição de documento. A partir 
desta nova construção doutrinária, passou a ter relevância para a ação não mais o fato de ser comum 
o documento, e sim a afirmação de ter o requerente, que pretende vê-lo exibido, interesse comum em 
seu conteúdo".  
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.494.302-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 13/6/2017, DJe 15/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Partilha de direitos 
sobre concessão de uso de bem público. Possibilidade.  

DESTAQUE 

Na dissolução de união estável, é possível a partilha dos direitos de concessão de uso para moradia 
de imóvel público.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão dos autos está em definir sobre a possibilidade de partilha dos direitos à concessão de 
uso em imóvel público, decorrente de programa habitacional voltado à população de baixa renda. 
Inicialmente, cumpre salientar que os entes governamentais têm se valido do instituto da concessão 
de uso como meio de concretização da política habitacional e de regularização fundiária, conferindo 
a posse de imóveis públicos para a moradia da população carente.  Especificamente com relação à 
concessão de uso especial para fins de moradia, sua previsão legal deu-se, inicialmente, pelo Estatuto 
da Cidade (Lei n. 10.257/01, art. 4°, V, h), como espécie do gênero concessão de uso, em um 
mecanismo voltado a conferir efetividade à função social das cidades e da propriedade urbana, 
regularizando áreas públicas ocupadas por possuidores e suas famílias. No entanto, em razão do veto 
presidencial de diversos outros dispositivos, sua regulamentação só veio a ser efetivada pela MP n. 
2.220/2001. Trata-se de hipótese, cuja natureza contratual foi afastada pela doutrina, por ser uma 
atividade vinculada, voltada a reconhecer ao ocupante, preenchidos os requisitos, o direito subjetivo 
à concessão para moradia. No caso analisado, a concessão feita pelo Estado voltou-se a atender a 
morada da família, havendo, inclusive, expedição de instrumento em favor do casal, para a 
regularização do uso e da posse do imóvel.   Nesse ponto, fato é, que a concessão permitiu à família o 
direito privativo ao uso do bem. Diante desse contexto, é plenamente possível a meação dos direitos 
sobre o imóvel em comento. Apesar de não haver a transferência de domínio, a concessão também se 
caracteriza como direito real, oponível erga omnes, notadamente com a inclusão do inciso XI ao art. 
1.225 do Código Civil. Com efeito, a concessão de uso de bens destinados a programas habitacionais, 
apesar de não se alterar a titularidade do imóvel e ser concedida, em regra, de forma graciosa, possui, 
de fato, expressão econômica. Dessa forma, não há como afastar a repercussão patrimonial do direito 
em questão para fins de meação, até porque, mesmo que intitulada de gratuita, a onerosidade da 
concessão é reconhecida por conferir, segundo a doutrina, “ao particular o direito ao desfrute do valor 
de uso em situação desigual em relação aos demais particulares, fazendo natural que haja uma carga 
econômica a recair sobre o beneficiário". 
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PROCESSO 
REsp 1.087.561-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
13/6/2017, DJe 18/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Família. Abandono material. Menor. Descumprimento do dever de prestar 
assistência material ao filho. Ato ilícito. Danos morais. Compensação. 
Possibilidade. 

DESTAQUE 

A omissão voluntária e injustificada do pai quanto ao amparo material do filho gera danos morais, 
passíveis de compensação pecuniária.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a condenação em danos morais do pai que deixa de 
prestar assistência material ao filho. Inicialmente, cabe frisar que o dever de convivência familiar, 
compreendendo a obrigação dos pais de prestar auxílio afetivo, moral e psíquico aos filhos, além de 
assistência material, é direito fundamental da criança e do adolescente, consoante se extrai da 
legislação civil, de matriz constitucional (Constituição Federal, art. 227). Da análise dos artigos 186, 
1.566, 1.568, 1.579 do CC/02 e 4º, 18-A e 18-B, 19 e 22 do ECA, extrai-se os pressupostos legais 
inerentes à responsabilidade civil e ao dever de cuidado para com o menor, necessários à 
caracterização da conduta comissiva ou omissiva ensejadora do ato ilícito indenizável. Com efeito, o 
descumprimento voluntário do dever de prestar assistência material, direito fundamental da criança 
e do adolescente, afeta a integridade física, moral, intelectual e psicológica do filho, em prejuízo do 
desenvolvimento sadio de sua personalidade e atenta contra a sua dignidade, configurando ilícito 
civil e, portanto, os danos morais e materiais causados são passíveis de compensação pecuniária. 
Ressalta-se que – diferentemente da linha adotada pela Terceira Turma desta Corte, por ocasião do 
julgamento do REsp 1.159.242-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi – a falta de afeto, por si só, não constitui 
ato ilícito, mas este fica configurado diante do descumprimento do dever jurídico de adequado 
amparo material. Desse modo, estabelecida a correlação entre a omissão voluntária e injustificada do 
pai quanto ao amparo material e os danos morais ao filho dali decorrentes, é possível a condenação 
ao pagamento de reparação por danos morais, com fulcro também no princípio da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
RHC 50.026-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 3/8/2017, DJe 16/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Recurso em Habeas Corpus. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. 
Lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica familiar.  Art.  129, § 
9º, do CP.  Briga entre irmãos. Ambiente de trabalho. Irrelevância. Vínculo 
familiar. Violência doméstica caracterizada. 

DESTAQUE 

Não é inepta a denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP – lesão corporal leve –, qualificada 
pela violência doméstica, tão somente em razão de o crime não ter ocorrido no ambiente familiar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia de que trata o habeas corpus envolve discussão a respeito do trancamento da ação 
penal, em razão de alegada inépcia da denúncia fundamentada no art. 129, § 9º, do Código Penal. Isso 
porque, a conduta estabelecida no tipo penal não se amoldaria às hipóteses em que a agressão física, 
ainda que entre irmãos, tenha ocorrido na sede da empresa em que o autor e a vítima trabalhavam. 
Com efeito, da simples leitura do artigo mencionado, verifica-se que a lesão corporal qualificada pela 
violência doméstica não exige que as agressões ocorram em contexto familiar de forma peremptória, 
apresentando, em verdade, diversos núcleos alternativos. Portanto, cuidando-se de lesões corporais 
praticadas contra irmão, a conduta já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal tratado, o 
qual não exige que a lesão seja contra familiar e também em contexto familiar, sendo suficiente a 
configuração da primeira elementar. De acordo com a doutrina, nesses casos, é "dispensável a 
coabitação entre o autor e a vítima, bastando existir a referida relação parental. Assim, se numa 
confraternização de família, que há muito não se reunia, um irmão, vindo de Estado longínquo, agride 
o outro, ferindo-o na sua saúde física ou mental, terá praticado o crime de violência doméstica". 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
HC 397.382-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Tráfico de entorpecentes. Momento do interrogatório. Último ato da 
instrução. Novo entendimento firmado pelo Excelso no bojo do HC 
127.900/AM. Modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. 
Acusado interrogado no início da instrução.  

DESTAQUE 

Os procedimentos regidos por leis especiais devem observar, a partir da publicação da ata de 
julgamento do HC 127.900/AM do STF (11.03.2016), a regra disposta no art. 400 do CPP, cujo 
conteúdo determina ser o interrogatório o último ato da instrução criminal.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia jurídica cinge-se a analisar suposta nulidade na realização do interrogatório, como 
primeiro ato da instrução processual, de acusado pela prática de cometer crime de tráfico de drogas. 
Há longa data, o Superior Tribunal de Justiça, com o aval da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 
vinha entendendo, com assento no princípio da especialidade, que a nova sistemática estabelecida 
pelo art. 400 do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 11.719/2008 – que transpôs a oitiva do 
acusado para o fim da audiência –, não se aplicaria ao procedimento próprio descrito nos arts. 54 a 
59 da Lei de Drogas, segundo a qual o interrogatório ocorreria em momento anterior à oitiva das 
testemunhas, na forma como preconiza o art. 57 do referido diploma legal. Ocorre que, no julgamento 
do HC n. 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2016, a Suprema Corte, por seu Plenário, 
realizou uma releitura do artigo 400 do CPP, à luz do sistema constitucional acusatório e dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. Naquela assentada, reconheceu-se, em razão de 
mostrar-se mais compatível com os postulados que informam o estatuto constitucional do direito de 
defesa, uma evolução normativa sobre a matéria, de forma que, por ser mais favorável ao réu e por 
se revelar mais consentânea com as novas exigências do processo penal democrático, a norma contida 
no art. 400 do CPP, na redação dada pela Lei n. 11.719/08, deveria irradiar efeitos sobre todo o 
sistema processual penal, ramificando-se e afastando disposições em sentido contrário, mesmo em 
procedimentos regidos por leis especiais. Arredou-se, pois, o consagrado critério de resolução de 
antinomias – princípio da especialidade –, em favor de uma interpretação teleológica em sintonia com 
o sistema acusatório constitucional, sem que tenha havido, no entanto, declaração de 
inconstitucionalidade das regras em sentido contrário predispostas em leis especiais ou mesmo da 
redação originária do art. 400 do CPP. Em conclusão: o interrogatório passa a ser o último ato da 
instrução, sendo que a Lei n. 11.719/2008, geral e posterior, prepondera sobre as disposições em 
contrário presentes em leis especiais. Por fim, importante ressaltar que, em atenção ao princípio da 
segurança jurídica, foi realizada a modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema, pelo que a 
nova interpretação dada somente teria aplicabilidade a partir da publicação da ata daquele 
julgamento, ocorrida em 11.03.2016 (DJe n. 46, divulgado em 10/3/2016). A partir desse marco, 
portanto, incorreriam em nulidade os processos em que o interrogatório fosse o primeiro ato da 
instrução. 
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PROCESSO 
HC 396.658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, por unanimidade, 
julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Prisão Preventiva. Fundamentação deficiente. Frustração na realização de 
delação premiada não autoriza a imposição de segregação cautelar.  

DESTAQUE 

O descumprimento de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, 
não autoriza a imposição da segregação cautelar.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em analisar se a frustração na realização de acordo de delação 
premiada consiste em fundamentação apta a justificar a imposição de prisão preventiva. Inicialmente, 
vale destacar que a decretação da prisão preventiva, em qualquer hipótese, deve observar a presença 
dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão provisória, por esse 
motivo, somente pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública, a ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por 
outro lado, o simples fato de ter sido frustrado acordo de colaboração premiada, ou mesmo o seu 
descumprimento, por si só, não justifica a imposição do cárcere (Nesse sentido: HC 138.207, 2ª 
Turma, Rel. Min. Edson Fachin). Em outras palavras, a prisão provisória não pode ser utilizada como 
"moeda de troca" ou punição antecipada àquele que, réu em processo penal, celebra ou está em vias 
de celebrar o mencionado acordo. Outrossim, como se depreende do julgado da Suprema Corte, A Lei 
n. 12.850/2013 não apresenta a revogação da prisão preventiva como benefício previsto pela 
realização de acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do 
descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Portanto, 
a celebração de acordo de colaboração premiada não é, por si só, motivo para revogação de prisão 
preventiva. 
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RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 979 

 

A Primeira Seção acolheu a proposta de afetação dos recursos especiais ao rito do art. 1.036 do CPC, a 
fim de consolidar o entendimento acerca da seguinte controvérsia: 

Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força 
de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social. 

REsp 1.381.734-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/8/2017.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 980 

 

A Primeira Seção acolheu a proposta de afetação dos recursos especiais ao rito do art. 1.036 do CPC, a 
fim de consolidar o entendimento acerca das seguintes controvérsias: 

(i) Termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, bem como (ii) sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida 
tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição. 

REsp 1.658.517-PA e REsp 1.641.011-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/8/2017.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 981 

 

A Primeira Seção acolheu a proposta de afetação dos recursos especiais ao rito do art. 1.036 do CPC, a 
fim de consolidar o entendimento acerca das seguintes controvérsias: 

À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado 
na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua 
ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de 
administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a 
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido 
poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não 
adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que 
configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), 
ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do 
tributo não adimplido. 

REsp 1.645.333-SP; REsp 1.643.944-SP e REsp 1.645.281-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 
24/8/2017.  
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 982 

 

A Primeira Seção acolheu a proposta de afetação dos recursos especiais ao rito do art. 1.036 do CPC, a 
fim de consolidar o entendimento acerca da seguinte controvérsia: 

Aferir a possibilidade da concessão do acréscimo de 25%, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, 
sobre o valor do benefício, em caso de o segurado necessitar de assistência permanente de outra 
pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. 

REsp 1.648.305-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 24/8/2017.  
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Número 610                         Brasília, 27 de setembro de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 

SÚMULAS 
 

SÚMULA N. 587 

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva 

transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca 

da intenção de realizar o tráfico interestadual. Terceira Seção, aprovada em 13/9/2017, DJe 

18/9/2017. 

 

SÚMULA N. 588 

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. Terceira Seção, aprovada em 13/9/2017, DJe 18/9/2017. 

 

SÚMULA N. 589 

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a 

mulher no âmbito das relações domésticas. Terceira Seção, aprovada em 13/9/2017, DJe 

18/9/2017. 

 

SÚMULA N. 590 

Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda, em caso de liquidação de 

entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, 

superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e 

corrigidas. Primeira Seção, aprovada em 13/9/2017, DJe 18/9/2017. 

 

SÚMULA N. 591 

É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente 

autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Primeira Seção, 
aprovada em 13/9/2017, DJe 18/9/2017. 

 

SÚMULA N. 592 

O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se 

houver demonstração de prejuízo à defesa. Primeira Seção, aprovada em 13/9/2017, DJe 

18/9/2017. 
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CORTE ESPECIAL 

 

PROCESSO 
SEC 14.408-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 21/6/2017, DJe 31/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Homologação de sentença estrangeira. Natureza constitutiva. Recuperação 
judicial. Inexistência de incompatibilidade. Não incidência do art. 6º da Lei n. 
11.101/2005.  

DESTAQUE 

O fato da empresa se encontrar em recuperação judicial não obsta a homologação de sentença 
arbitral estrangeira. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se o art. 6º da Lei 11.101/2005, que prevê a suspensão de todas as 
ações e execuções em face do devedor com o deferimento do processamento da recuperação 
judicial, constitui óbice à homologação de sentença arbitral estrangeira que imputa à recuperanda 
obrigação de pagar. Inicialmente, cumpre salientar que, em consonância com a Lei n. 11.101/2005, 
a recuperação judicial tem o escopo precípuo de viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, com vistas a permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Essa é a razão de ser do art. 6º do 
referido diploma legal. Em paralelo, é de sabença que o processo de homologação de sentença 
estrangeira tem natureza constitutiva, destinando-se a viabilizar a eficácia jurídica de um 
provimento jurisdicional alienígena no território nacional, de modo que tal decisão possa vir a ser 
aqui executada. A homologação é, portanto, um pressuposto lógico da execução da decisão 
estrangeira, não se confundindo, por óbvio, com o próprio feito executivo, o qual será instalado 
posteriormente - se for o caso -, e em conformidade com a legislação pátria. Nessa linha de 
intelecção, não há falar na incidência do art. 6º, § 4º, da Lei de Quebras como óbice à homologação 
de sentença arbitral internacional, uma vez que se está em fase antecedente, apenas emprestando 
eficácia jurídica a esse provimento, a partir do que caberá ao Juízo da execução decidir o 
procedimento a ser adotado. Ressoa evidente, portanto, que o processo de homologação de 
sentença estrangeira em face de recuperanda não exerce nenhum efeito coibitivo ao princípio da 
preservação da empresa. Ainda que assim não fosse, é certo que a suspensão da exigibilidade do 
direito creditório, prevista no mencionado dispositivo legal é temporária, não implicando a extinção 
do feito executivo, haja vista que a recuperação judicial de sociedade devedora não atinge o direito 
material do credor. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
REsp 1.503.007-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 14/6/2017, DJe 6/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Associação de municípios. Representação processual. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

Associação de Municípios e Prefeitos não possui legitimidade ativa para tutelar em juízo direitos e 
interesses das pessoas jurídicas de direito público.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação proposta por associação dos Municípios e Prefeitos em desfavor da 
União, objetivando a condenação desta à complementação dos valores do FUNDEF, visto haver 
diferenças a serem recebidas. Nesse contexto, a discussão se limita a examinar a possibilidade de 
representação judicial de Municípios por meio de associações. Inicialmente, cumpre salientar que, 
conforme a literalidade do texto constitucional, ao contrário dos sindicatos, que têm legitimidade 
para atuar como substitutos processuais de seus associados, na via do Mandado de Segurança 
Coletivo ou nas vias ordinárias, as associações só têm legitimidade para atuar como substitutas 
processuais em Mandado de Segurança Coletivo (art. 5º, LXX, “b”, da Constituição), ocorrendo sua 
atuação nas demais ações por meio de representação. É importante consignar que, para a 
representação judicial pelas associações há a necessidade de que lhes seja conferida autorização, 
que deve ser expressa, na forma estabelecida no art. 5º, XXI, da CF/88, sendo insuficiente previsão 
genérica do estatuto da associação. No que se refere à representação judicial dos Municípios, sequer 
deve se considerar a necessidade ou não de autorização às associações para a tutela em juízo, pois, 
nos moldes do art. 12, II, do CPC/1973 e do art. 75, III, do CPC/2015, a representação judicial desses 
entes federados deve ser, ativa e passivamente, exercida por seu Prefeito ou Procurador. Nesse 
mesmo sentido registre-se que, “a representação do ente municipal não pode ser exercida por 
associação de direito privado, haja vista que se submete às normas de direito público. Assim sendo, 
insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa jurídica de direito privado, tutelar interesse de 
pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual” (AgRg no AREsp 104.238-
CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 7/5/2012; RMS 34.270-MG, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJe 28/10/2011). Por fim, conclui-se que, em qualquer tipo de ação, permitir que os 
Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem de 
uma série de privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor. E, como esses 
privilégios visam a tutelar o interesse público, não há como os Munícipios disporem deles ajuizando 
suas ações por meio de associações, pois o interesse público é indisponível. 
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PROCESSO 
EAREsp 200.299-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 23/8/2017, DJe 1º/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Cabimento de embargos de divergência contra acórdão que, a despeito de 
negar provimento ao agravo em recurso especial, examinou o mérito da 
controvérsia, aplicando o óbice da Súmula 83/STJ. Inaplicabilidade da 
Súmula 315/STJ. 

DESTAQUE 

Cabem embargos de divergência no âmbito de agravo que não admite recurso especial com base na 
Súmula 83/STJ para dizer que, no mérito, o acórdão impugnado estaria em sintonia com o 
entendimento firmado por esta Corte Superior.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de embargos de divergência em que se discute, preliminarmente, sua admissibilidade em 
razão de ter sido interposto contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e manteve 
decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial com aplicação da Súmula 
83/STJ. Inicialmente, consigna-se que a Corte Especial do STJ decidiu que é admitida a oposição de 
embargos de divergência contra acórdão exarado em sede de agravo em recurso especial, quando a 
decisão, fundada no art. 544, § 4°, "c", do CPC/73, conhece do agravo para dar provimento ao 
recurso especial, ocasião em que estaria ocorrendo verdadeiro julgamento do mérito do apelo, bem 
como que, naqueles casos em que o agravo é conhecido, mas nega-se seguimento ao recurso 
especial, não se admitiria a interposição de embargos de divergência, já que em tais hipóteses não 
haveria ocorrido o enfrentamento do mérito da controvérsia, a ensejar a incidência da Súmula 
315/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento 
que não admite recurso especial". No entanto, destaque-se que os precedentes que deram origem ao 
Enunciado da Súmula 315/STJ referem-se acerca do não cabimento de embargos de divergência em 
sede de agravo de instrumento no recurso especial (atual agravo em recurso especial) quando o 
acórdão embargado não tivesse examinado o mérito do recurso especial, limitando-se a obstar o seu 
seguimento em razão da existência de óbices de admissibilidade. Desse modo, o impedimento da 
Súmula 315/STJ aplica-se apenas naqueles casos em que os embargos de divergência buscam o 
reexame de pressupostos de conhecimento do recurso especial, pois referido recurso tem por 
finalidade exclusiva a uniformização da jurisprudência interna do Tribunal quanto à interpretação 
do direito em tese, não servindo para discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de 
conhecimento de apelo nobre. Outrossim, em que pese existirem precedentes em sentido diverso, 
nos casos em que o acórdão embargado obsta o recurso especial com base na Súmula 83/STJ ("Não 
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo 
sentido da decisão recorrida"), para dizer que, no mérito, o acórdão impugnado estaria em sintonia 
com o entendimento firmado pelo STJ, não restam dúvidas de que houve exame do mérito da 
controvérsia recursal, não havendo razões para negar-se o direito da parte de interpor o 
competente embargos de divergência. 
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PROCESSO 
EREsp 1.467.095-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para 
acórdão Min. Og Fernandes, por maioria, julgado em 10/5/2017, DJe 
6/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Embargos de divergência. Contribuição previdenciária. Arts. 22, I, e 28, I, da 
Lei n. 8.212/1991. Verba denominada quebra de caixa. Natureza salarial. 
Inexistência de caráter indenizatório. Incidência tributária. Possibilidade.  

DESTAQUE 

A verba relativa a “quebra de caixa” possui natureza salarial e sobre ela incide contribuição 
previdenciária.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência traçada envolve a definição da natureza da verba denominada "quebra de caixa" e a 
consequente incidência ou não da tributação previdenciária. O acórdão embargado entendeu que “a 
jurisprudência da Primeira Turma é firme no sentido de que a verba relativa à 'quebra de caixa' 
possui natureza indenizatória e não salarial, por essa razão não haveria incidência de contribuição 
previdenciária”. Por sua vez, o acórdão paradigma consignou que "a Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, sendo o auxílio de 'quebra de caixa' pago com o 
escopo de compensar os riscos assumidos pelo empregado que manuseia numerário, deve ser 
reconhecida a natureza salarial da aludida parcela e, por conseguinte, a possibilidade de incidência 
da contribuição previdenciária". A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-
se o posicionamento firmado no acórdão paradigma, pelas razões que se seguem. A análise da 
origem e da razão de ser da verba "quebra de caixa", à luz da interpretação sistemática dos arts. 
195, I, ‘a’, e 201, § 11, da CF/1988, bem como dos arts. 22, I, e 28, I, da Lei n. 8.212/1991, denota que 
aquela quantia se amolda ao conceito de remuneração para fins de incidência da contribuição 
previdenciária patronal, pois se revela pagamento habitual e, embora não pareça, destina-se a 
retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador. Apesar de a quantia em 
análise servir para "compensar" eventuais diferenças de caixas a serem descontadas da 
remuneração do empregado, este pagamento não tem finalidade indenizatória tendente a recompor 
o patrimônio do trabalhador em decorrência de uma lesão, pois o desconto autorizado em face da 
diferença de caixa não se revela ilícito a exigir uma reparação de dano. É o que se depreende da 
leitura do art. 462, caput, e § 1º, da CLT. Registre-se, por oportuno, que a verba "quebra de caixa" 
não consta do rol do § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, ou de qualquer outra norma apta a lhe 
excluir do conceito de salário de contribuição. Por fim, registre-se que a Justiça Trabalhista, cuja 
competência jurisdicional compreende também a execução, de ofício, das contribuições 
previdenciárias patronais (CF, art. 114, VIII), firmou, nos termos da Súmula 247 do TST, a seguinte 
compreensão: "A parcela paga aos bancários sob a denominação 'quebra de caixa' possui natureza 
salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais". 
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SEGUNDA TURMA 
 

PROCESSO AgInt no AREsp 942.940-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, por 
unanimidade, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Execução fiscal. IPTU. Alienação de imóvel após o lançamento. Sujeito 
passivo. Contribuinte. Alienante. Responsabilidade solidária. Art. 130 do 
CTN.  

DESTAQUE 

O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos 
constituídos em momento anterior à alienação voluntária de imóvel.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta nos autos consiste em determinar a responsabilidade tributária do antigo 
proprietário pelos débitos referentes ao IPTU constituídos em momento anterior ao da alienação 
voluntária do imóvel, nos termos do art. 130 do CTN. Nesse ponto, há precedentes do STJ que 
firmam a tese da manutenção da responsabilidade tributária do antigo proprietário na alienação do 
imóvel. O REsp 1.319.319-RS assevera: "Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não 
comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelos débitos, 
nos termos do art. 130 do CTN". E o REsp 1.087.275-SP prescreve: "o parágrafo único do art. 130 do 
CTN traz uma exceção de responsabilidade oponível apenas pelo adquirente do imóvel em hasta 
pública, ou seja, não beneficia o antigo proprietário". Embora os precedentes citados não tratem 
especificamente da responsabilidade do alienante por débitos constituídos em momento anterior à 
alienação voluntária do imóvel, tem-se que a força de um precedente não se restringe à sua parte 
dispositiva, mas abrange especialmente os seus motivos determinantes, que passam a orientar os 
demais juízes e tribunais sobre a correta interpretação da norma consagrada na decisão. O 
relevante para o caso não é a diferença, mas a semelhança entre os arestos indicados que firmaram 
a tese da manutenção da responsabilidade tributária do antigo proprietário na alienação do imóvel. 
Cumpre ressaltar que o uso de precedentes com eficácia persuasiva não se dá apenas quando os 
casos são absolutamente iguais, sob o aspecto fático, mas também em hipóteses juridicamente 
análogas, a bem da uniformidade e da coerência das decisões. Importante registrar que o 
distinguishing entre o caput do art. 130 do CTN e o seu parágrafo único, ao contrário de infirmar a 
manutenção da parte no feito, em verdade, o confirma. Isso porque, embora versem sobre situações 
distintas, os dois dispositivos tratam do mesmo instituto legal: sub-rogação do crédito tributário. A 
diferença é que a sub-rogação do caput recai sobre o adquirente do imóvel, salvo quando conste do 
título a prova da quitação do tributo, e a do parágrafo único recai sobre o preço, na hipótese de 
arrematação em hasta pública. Afora a distinção limitada ao objeto, a sub-rogação do parágrafo 
único é exatamente a mesma do caput. Se a sub-rogação é a mesma, os efeitos também o são, não 
havendo como sustentar tratamento jurídico distinto a sub-rogações disciplinadas no mesmo artigo 
sem previsão de regime diverso. O caput do art. 130 só pode ser interpretado em conjunto com o 
seu parágrafo único. E nenhuma dúvida existe de que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a 
responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Saliente-se, por fim, que não 
se pode confundir a sub-rogação tributária com a civil. Enquanto nesta última o instituo é 
direcionado sempre no crédito e decorrente do pagamento de débito, no Direito Tributário a sub-
rogação está na posição do devedor, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com todas as 
consequências pertinentes. Por essas razões, o instituto estabelecido no art. 130 do CTN, pela 
autonomia e diversidade de regime jurídico, não conduz ao efeito almejado, tendo caráter 
meramente aditivo e integrador do terceiro adquirente na obrigação, com transmissão a ele da 
mesma posição do alienante, mas sem liberação do devedor primitivo. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.431.370-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 15/8/2017, DJe 22/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Direito de Família. Emenda Constitucional n. 66/2010. Divórcio Direto. 
Requisito Temporal. Extinção. Separação Judicial ou extrajudicial. 
Coexistência. Institutos distintos. Princípio da autonomia da vontade. 
Preservação. Legislação infraconstitucional. Observância.  

DESTAQUE 

A Emenda Constitucional n. 66/2010 não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária 
que trata da separação judicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal do debate consiste em analisar se o instituto da separação judicial foi ab-rogado após 
o advento da Emenda à Constituição n. 66/2010.  O texto constitucional originário condicionava 
como requisito para o divórcio a prévia separação judicial ou de fato. Por sua vez, a EC n. 66/2010 
promulgada em 13 de julho de 2010 conferiu nova redação ao § 6º do art. 206 da Constituição 
Federal de 1988, a saber: "o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio". A alteração 
constitucional não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária que regula o 
procedimento da separação, consoante exegese do art. 2º, §§ 1° e 2°, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/1942). Como se afere da sua redação, a Emenda 
apenas facultou às partes dissolver direta e definitivamente o casamento civil, por meio do divórcio 
– objeto de nova disciplina, tendo em vista a supressão do requisito temporal até então existente.  A 
supressão dos requisitos para o divórcio pela Emenda Constitucional não afasta categoricamente a 
existência de um procedimento judicial ou extrajudicial de separação conjugal, que passou a ser 
opcional a partir da sua promulgação. Essa orientação, aliás, foi ratificada: (i) pelos Enunciados n.s 
514, 515, 516 e 517 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), ocorrida em 
2010; (ii) pela nova codificação processual civil (Lei n. 13.102/2015), que manteve, em diversos 
dispositivos, referências ao instituto da separação judicial (Capítulo X – Das Ações de Família – art. 
693 e Capítulo XV – dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária – arts. 731, 732 e 733); (iii) pela 
Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.247.098-MS, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, DJe 16/5/2017 – o que denota a pacificação da matéria pelos órgãos 
julgadores responsáveis pela uniformização da jurisprudência do STJ no âmbito do direito privado. 
Portanto, até que surja uma nova normatização, não se pode dizer que o instituto da separação foi 
revogado pela Emenda n. 66/2010. 
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PROCESSO 
REsp 1.677.931-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 15/8/2017, DJe 22/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Testamento. Formalidades legais não observadas. Nulidade. Não ocorrência. 
Primazia da manifestação de vontade.  

DESTAQUE 

O descumprimento de exigência legal para a confecção de testamento público – segunda leitura e 
expressa menção no corpo do documento da condição de cego – não gera a sua nulidade se mantida 
a higidez da manifestação de vontade do testador. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal volta-se para a análise da validade de testamento público, cujo testador era 
cego e que não teria cumprido todas as formalidades legais exigidas. Na hipótese, o testamento 
público, apesar de produzido em cartório, lido em voz alta pelo tabelião na presença do testador e 
de duas testemunhas, suprimiu a exigência legal de uma segunda leitura e da expressa menção no 
corpo do documento da condição de cego do testador. Não é desconhecida a jurisprudência do STJ 
no sentido de que o testamento confeccionado, não obstante a ausência de algum elemento tido 
como indispensável, reproduz a manifestação de vontade do testador. Esses julgados, não obstante 
a reiterada insurgência calcada no art. 166, V, do CC/02 (for preterida alguma solenidade que a lei 
considere essencial para a sua validade), traduzem a ideia de primazia da manifestação da vontade, 
quando essa não colide com preceitos de ordem pública. Dessa forma, atendidos os pressupostos 
básicos da sucessão testamentária – i) capacidade do testador; ii) atendimento aos limites do que 
pode dispor e; iii) lídima declaração de vontade – a ausência de umas das formalidades exigidas por 
lei, pode e deve ser colmatada para a preservação da vontade daquele que fez o testamento. E diz-se 
assim, pois as regulações atinentes ao instituto têm por fim teleológico, justamente, a garantia do 
referido desígnio. Logo, se essa vontade fica evidenciada por uma sucessão de atos e solenidades 
que coesamente a professam, inclusive, e principalmente, quando já falecido o autor do testamento, 
não há razão para, em preciosismo desprovido de propósito, exigir o cumprimento de norma que já 
teve o seu fim atendido. Na hipótese em análise, é certo que as exigências de dupla leitura do teor do 
testamento (pelo tabelião e por uma das testemunhas) e a confirmação, no próprio instrumento, da 
condição de cegueira do testador têm por objetivo assegurar, no momento de oposição da 
assinatura, o espelhamento da pretensão do de cujus em relação aos seus bens. Mas, quanto à 
garantia de que o testamento representa a efetiva declaração de vontade do testador, e que esse 
tinha plena ciência do que fazia e do seu alcance, fica evidenciada, tanto a capacidade cognitiva do 
testador quanto o fato de que o testamento, lido pelo tabelião, correspondia exatamente à 
manifestação de vontade do de cujus. 
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PROCESSO 
REsp 1.628.385-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 22/8/2017, DJe 29/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de reintegração de posse. Veículo. Reparo. Serviço contratado. 
Pagamento. Recusa. Direito de Retenção. Concessionária. Benfeitoria. 
Impossibilidade. Posse de boa-fé. Ausência. Detenção do bem.  

DESTAQUE 

Oficina mecânica que realiza reparos em veículo, com autorização do proprietário, não pode reter o 
bem por falta de pagamento do serviço.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Para o adequado deslinde da questão posta no recurso especial é necessário verificar se a retenção 
do veículo por parte da oficina mecânica, sob a justificativa da realização de benfeitorias no bem, é 
conduta legítima ou caracteriza esbulho, ensejador da propositura da demanda possessória. 
Inicialmente, cumpre salientar que o direito de retenção decorre, por expressa disposição do art. 
1.219 do CC/2002, da realização de benfeitoria por parte do possuidor de boa-fé, motivo por que é 
fundamental verificar se a oficina era, de fato, possuidora do veículo e, dessa forma, estaria 
albergada pela hipótese legal e excepcional de retenção do bem, como forma de autotutela ou, de 
forma diversa, se a situação em análise seria de mera detenção do automóvel, circunstância que 
transbordaria a previsão legal de sua retenção, sob a justificativa da realização de benfeitorias. De 
acordo com a doutrina "(...) nem todo o estado de fato que se exerce sobre uma coisa, ou que revela 
exercício de poderes sobres as coisas, pode ser considerado como relação possessória plena. Muitas 
situações ocorrem, nas relações materiais com as coisas, que não refletem realmente uma forma de 
uso ou fruição do bem com poder pleno, ou a intenção de exercer um determinado direito real. Existe 
um certo poder sobre a coisa. Há uma relação de disponibilidade, mas em nome alheio, ou sob outra 
razão. Tal relação denomina-se detenção. (...) A distinção entre posse e detenção reside num aspecto 
básico: na primeira, os atos possessórios são exercidos em nome próprio, ou em proveito próprio; na 
segunda, em nome ou proveito alheio. Nesta situação, há uma relação de dependência ou 
subordinação para com outrem.” Tem-se, portanto, que a oficina em nenhum momento exerce a 
posse do bem. É incontroverso que o veículo é deixado pelo proprietário somente para a realização 
de reparos, sem que isso caracterize posse, pois jamais a empresa poderia exercer poderes 
inerentes à propriedade do bem, relativos à sua fruição ou mesmo inerentes ao referido direito real 
(propriedade), nos termos do art. 1.196 do CC/2002. Assim, não há o direito de retenção, sob a 
alegação da realização de benfeitoria no veículo, pois, nos termos do art. 1.219 do CC/2002, tal 
providência é permitida ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem. 
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PROCESSO 
REsp 1.628.974-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 13/6/2017, DJe 25/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação monitória. Cobrança. Dívida de jogo. Cassino norte-americano. 
Possibilidade.  

DESTAQUE 

A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que funciona legalmente no 
exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania 
nacional. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, ressalte-se que o tema merece exame a partir da determinação da lei aplicável às 
obrigações no domínio do direito internacional privado, analisando-se os elementos de conexão 
eleitos pelo legislador. Com efeito, o art. 814 do Código Civil de 2002 trata das dívidas de jogo e 
repete praticamente o conteúdo dos art. 1.477 a 1.480 do Código Civil de 1916, afirmando que as 
dívidas de jogo não obrigam a pagamento. Inova com a introdução dos parágrafos 2º e 3º, buscando 
corrigir omissão anterior, esclarecendo que é permitida a cobrança oriunda de jogos e apostas 
legalmente autorizados. O art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, por 
sua vez, estabelece, no que se refere às obrigações, duas regras de conexão, associando a lei do local 
da constituição da obrigação com a lei do local da execução. No caso em debate, a obrigação foi 
constituída nos Estados Unidos da América, devendo incidir o caput do referido dispositivo segundo 
o qual deve ser aplicada a lei do país em que a obrigação foi constituída, já que não incide o segundo 
elemento de conexão. Sob essa perspectiva, a lei material aplicável ao caso é a americana. Todavia, a 
incidência do referido direito alienígena está limitada pelas restrições contidas no art. 17 da LINDB, 
que retira a eficácia de atos e sentenças que ofendam a soberania nacional, a ordem pública e os 
bons costumes. Em primeiro lugar, não há que se falar em ofensa aos bons costumes e à soberania 
nacional, seja porque diversos jogos de azar são autorizados no Brasil, seja pelo fato de a concessão 
de validade a negócio jurídico realizado no estrangeiro não retirar o poder soberano do Estado. No 
tocante à ordem pública – fundamento mais utilizado nas decisões que obstam a cobrança de dívida 
contraída no exterior – cabe salientar tratar-se de critério que deve ser revisto conforme a evolução 
da sociedade, procurando-se certa correspondência entre a lei estrangeira e o direito nacional. 
Nessa perspectiva, verifica-se que ambos permitem determinados jogos de azar, supervisionados 
pelo Estado, sendo quanto a esses, admitida a cobrança. Consigne-se, ademais, que os arts. 884 a 
886 do Código Civil atual vedam o enriquecimento sem causa – circunstância que restaria 
configurada por aquele que tenta retornar ao país de origem buscando impunidade civil, após 
visitar país estrangeiro, usufruir de sua hospitalidade e contrair livremente obrigações lícitas. Não 
se vislumbra, assim, resultado incompatível com a ordem pública, devendo ser aplicada, no que 
respeita ao direito material, a lei americana. 
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PROCESSO 
REsp 1.509.055-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 22/8/2017, DJe 25/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Ação Civil Pública. Serviço de assistência à saúde. Indicação da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) em requisições de exames e serviços de 
saúde. Condicionamento para a cobertura do serviço e pagamento de 
honorários médicos. Ausência de abusividade. 

DESTAQUE 

Não é abusiva a exigência de indicação da CID (Classificação Internacional de Doenças), como 
condição de deferimento, nas requisições de exames e serviços oferecidos pelas prestadoras de 
plano de saúde, bem como para o pagamento de honorários médicos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão devolvida ao conhecimento do STJ está inserta em ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público Federal para imposição de obrigações de fazer e não fazer em face da ANS e de 
21 operadoras de planos de saúde, entre elas, o afastamento da condicionante de indicação da CID 
para o deferimento de exames e o pagamento de honorários médicos. De início, cumpre explicar que 
CID é a denominação comumente dada à Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, confeccionada pela Organização Mundial de Saúde, tendo a 
importante função de codificar a classificação de doenças e sintomas e sendo uma ferramenta de 
diagnósticos padrão para epidemiologia, gestão de saúde e propósitos clínicos, incluindo a análise 
da situação geral de saúde dos grupos populacionais. A Lei n. 9.656/98 estreita, sobremaneira, a 
relação entre a prestação dos serviços de saúde pelas operadoras à referida ferramenta de 
diagnósticos padrão, pois há de se trabalhar dentro de um espectro de previsibilidade, ou seja, 
deverá alcançar as enfermidades catalogadas na CID. É de se notar que a exigência de menção da 
CID nas requisições de exames e demais serviços de saúde decorre, razoavelmente, do fato de as 
operadoras de planos de saúde estarem obrigadas a prestar os serviços previstos no plano-
referência, e, quiçá, outros que desbordem do atendimento mínimo previsto em lei e nos 
regulamentos da ANS, desde que tenham respaldo contratual. Com efeito, o regime de cooperação 
que deve ser estabelecido no curso de relações privadas, com base na boa-fé objetiva, que é via de 
mão dupla, milita em favor de que sejam prestadas, também pelo consumidor/paciente, as 
informações necessárias para uma hígida prestação dos serviços. Desta forma, assim como se exige 
do fornecedor a clara e destacada discriminação de procedimentos que não estejam cobertos pelo 
plano contratado, há de se exigir do consumidor, também, que, preste informações relevantes e 
necessárias para o cumprimento da obrigação. Nesse panorama, em face da possibilidade de as 
requisições de exames voltarem-se a tratamentos que desbordem o plano-referência e os termos do 
contrato, o condicionamento da informação da CID nas requisições de serviços de saúde não se 
revela abusivo, tampouco representa ofensa aos princípios fundamentais consumeristas. Conclui-se, 
por fim, que a exigência da CID pelas operadoras de planos de saúde não se mostra iníqua ou 
incompatível com a boa-fé – pois a indicação da enfermidade objeto de tratamento constitui 
elemento intrínseco à relação estabelecida entre o paciente, o médico e a própria operadora. 
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PROCESSO 
REsp 1.662.793-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 8/8/2017, DJe 14/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO FALIMENTAR 

TEMA 
Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Atualização. Tratamento 
igualitário. Novação. Juros e correção. Data do pedido da recuperação.  

DESTAQUE 

Não ofende a coisa julgada, a decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de 
mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória de reparação civil, até a data do 
pedido de recuperação judicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A princípio, no que se refere à forma de cálculo dos créditos a serem habilitados, o art. 9º, II, da LRF 
limita-se a dispor que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito atualizado até a data 
do pedido de recuperação judicial. Todos os créditos devem ser tratados de maneira igualitária, 
sejam eles fundados em título judicial ou extrajudicial, sempre com vistas à formação harmoniosa 
do quadro geral de credores e sua desejável realização prática a viabilizar o soerguimento da 
empresa. Por seu turno, o art. 49, § 2º, da LRF dispõe que as obrigações anteriores à recuperação 
judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz 
respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano. Desse modo, todos os 
créditos serão necessariamente atualizados até a data do pedido de recuperação judicial. A partir de 
então, poderá o plano deliberar modificação das condições originalmente contratadas, impedindo a 
fluência de juros e correção monetária após o requerimento de recuperação. Com isso, aceitar a 
incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao mencionado pedido implica 
negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. Esse entendimento não importa em violação da coisa 
julgada, mas estabelece um exercício de interpretação normativa própria da matriz axiológica que 
norteia o instituto da recuperação judicial (art. 47). Assim, respeitada a respectiva classificação, 
eventual crédito oriundo de sentença condenatória por reparação de danos deve seguir o mesmo 
tratamento do crédito oriundo de sentença trabalhista quanto à data limite de sua atualização (art. 
49). Não se questiona dos índices de atualização monetária e juros de mora previstos nos títulos, 
nem seus respectivos termos iniciais, pois o tratamento igualitário impõe-se a todos os créditos em 
relação ao termo final de sua atualização. Ressalta-se que o art. 59, da LRF dispõe que “o plano de 
recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 
credores a ele sujeitos”. A novação do crédito, oriundo de sentença condenatória por reparação civil, 
permite o ajuste do cálculo da dívida na recuperação, sem que isso implique violação da coisa 
julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.478.254-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 8/8/2017, DJe 4/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Pretensão estimatória (quanti minoris). Negócio jurídico. Vício redibitório. 
Direito de uso, gozo e fruição da área de laje da cobertura. Autorização 
municipal posterior. Afastamento da pretensão de abatimento do preço. 

DESTAQUE 

O saneamento de vício redibitório limitador do uso, gozo e fruição da área de terraço na cobertura 
de imóvel objeto de negócio jurídico de compra e venda – que garante o seu uso de acordo com a 
destinação e impede a diminuição do valor –, afasta o pleito de abatimento do preço. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal discussão dos autos está em definir sobre a possibilidade de abatimento do preço de 
imóvel que, apesar de vendido com direito de uso, gozo e fruição da área de laje na cobertura, tal 
direito só veio realmente a existir após autorização legislativa de Prefeitura, três anos após ao 
ajuizamento da demanda e à celebração do negócio jurídico. Inicialmente, importante destacar que 
no presente caso não se trata de direito real de laje (Lei n. 13.465/2017), já que se está, em verdade, 
diante de uma projeção de parte ideal do mesmo apartamento - o terraço cobertura (espécie de 
acessão/benfeitoria) - de titularidade única, com o mesmo número de matrícula, sem 
desdobramento da propriedade, não se tratando de unidade autônoma nem funcionalmente 
independente. O Código Civil de 2002, nos arts. 441 e 442, garante ao adquirente a possibilidade de 
reclamar abatimento do preço de coisa com vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao 
uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Ocorre que, na espécie, apesar de realmente ter-se 
reconhecido um vício oculto inicial, a coisa acabou por não ficar nem imprópria para o consumo, 
nem teve o seu valor diminuído, justamente em razão de ter sido sanada a anterior limitação 
administrativa, que permitiu a construção do gabarito nos termos em que contratado. No tocante à 
compra e venda de imóvel, o art. 500 do Código Civil estabelece que, na venda ad mensuram, em que 
a extensão exata do imóvel é fundamental para a correspondência do preço com o valor da coisa, 
possuindo a área dimensões menores do que a anunciada, poderá o adquirente exigir o seu 
complemento, a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço. No entanto, no caso 
analisado, não houve a venda de área em extensão inferior à prometida, já que o direito de uso de 
dois pavimentos - inferior e cobertura -, acabou sendo efetivamente cumprido. Nessa ordem de 
ideias, não há falar em direito de abatimento na espécie, visto que, mesmo que em momento 
posterior ao ajuizamento da demanda e advindo de conduta de terceiro, fato é que o adquirente 
acabou recebendo o seu imóvel nos exatos moldes em que fora pactuado. Vale destacar, por fim, 
que, em tese e se for o caso, a parte poderá pleitear eventual indenização pelos danos materiais 
decorrentes do período em que acabou ficando impedida de exercer seu direito de uso, gozo e 
fruição da laje cobertura. 
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PROCESSO 
REsp 1.326.281-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 3/8/2017, DJe 1/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Sociedade Anônima. Alienação de ações. Direito aos dividendos. Proprietário 
ou usufrutuário das ações. Marco temporal. Data do ato de declaração. Dano 
para o ex-proprietário. Inexistência. 

DESTAQUE 

Não faz jus ao recebimento de dividendos o sócio que manteve essa condição durante o exercício 
financeiro sobre o qual é apurado o lucro, mas se desliga da empresa, por alienação de suas ações, 
em data anterior ao ato de declaração do benefício. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber se, em havendo declaração de dividendos e/ou juros 
sobre capital próprio por Companhia de exercício social, referente a período em que o ex-acionista 
detinha ações, é possível reconhecer dano pela antecedente alienação desses valores mobiliários. 
Como premissa inicial, vale destacar ser incontroverso que o ato de declaração do dividendo 
referente ao exercício social reclamado (por ocasião de Assembleia Geral Ordinária) ocorreu após a 
alienação das ações pela ex-sócia. Nessa esteira, convém assinalar que o exercício social é o período 
de levantamento das contas e apuração do resultado da companhia. Por meio do encerramento do 
exercício, verifica-se a situação patrimonial em uma determinada data. O art. 175, caput, da Lei de 
S.A. estabelece que o exercício terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no 
estatuto, sendo, pois, a anualidade estabelecida por regra cogente inderrogável. Ademais, a Lei n. 
6.404/1976 exige o levantamento de balanço para a distribuição de dividendos, vedando que se 
leve a efeito a distribuição sem a prévia demonstração de lucros realizados e líquidos, que a 
justifique. Não se olvida, consoante disposto no art. 109, I, da Lei de S.A., ser direito intangível do 
sócio participar dos lucros sociais – que, aliás, constituem o interesse econômico imediato daquele 
que adquire ação -, que não pode ser privado pelo estatuto social nem pela assembleia geral (órgão 
máximo de deliberação da sociedade anônima, que pode tratar de quaisquer assuntos que digam 
respeito ao objeto social da sociedade empresária). Vale destacar que a apuração do referido lucro 
passa pela análise do art. 205, caput, da Lei de Sociedades Anônimas, segundo o qual “A companhia 
pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, 
estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.” Ademais, não obstante a clareza do 
dispositivo legal, em uma interpretação sistemática do mencionado Diploma, fica nítido que essa é a 
única possível, visto que a existência de lucro líquido, aferido do exercício em que se tiver realizado, 
é pressuposto essencial à distribuição de dividendos, conforme o art. 202, parágrafos, da Lei de S.A. 
Dessarte, em vista das disposições legais, tão somente o fato de deter ações no período do exercício 
a que correspondem os dividendos, não resulta que exsurja automático direito a eles, visto que 
assiste direito apenas àquele que, na data do ato de declaração do dividendo, for proprietário ou 
usufrutuário da ação. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
RHC 81.451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Crime de falsidade ideológica. Currículo Lattes. Dado que não condiz com a 

realidade. Conduta atípica. 

DESTAQUE 

Crime de falsidade ideológica. Não é típica a conduta de inserir, em currículo Lattes, dado que não 
condiz com a realidade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A plataforma Lattes é virtual e nela o usuário, mediante imposição do "login" e senha, insere as 
informações. Não se trata de um escrito palpável, ou seja, um papel do mundo real, mas de uma 
página em um sítio eletrônico. Nesse sentido, embora possa existir "documento eletrônico", não está 
ele presente no caso concreto, porquanto somente pode ser assim denominado aquele constante de 
página ou sítio na rede mundial de computadores que possa ter sua autenticidade aferida por 
assinatura digital. A regulamentação que garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 
de documentos em forma eletrônica se dá pela Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e a responsabilidade 
por essa base é da Autarquia Federal, o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ligado 
à Presidência da República. Reitere-se que, na hipótese, não se pode ter como documento o 
currículo inserido na plataforma virtual Lattes do CNPq, porque desprovido de assinatura digital e, 
pois, sem validade jurídica. Mas ainda que pudesse ser considerada a sua validade, para fins penais, 
tem-se que, como qualquer currículo, seja clássico (papel escrito) ou digital, o Currículo Lattes é 
passível de averiguação, ou seja, as informações nele contidas deverão ser objeto de aferição por 
quem nelas tem interesse, o que denota atipicidade. Nesse sentido, a doutrina afirma que "havendo 
necessidade de comprovação - objetiva e concomitante -, pela autoridade, da autenticidade da 
declaração, não se configura o crime, caso ela seja falsa ou, de algum modo, dissociada da realidade". 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão 
Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 8/8/2017, DJe 
1/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Tribunal do Júri. Juntada de laudo pericial complementar com prévia 
antecedência de 3 dias úteis. Ciência à defesa. Necessidade. 

DESTAQUE 

O prazo de 3 dias úteis a que se refere o art. 479 do Código de Processo Penal deve ser respeitado 
não apenas para a juntada de documento ou objeto, mas também para a ciência da parte contrária a 
respeito de sua utilização no Tribunal do Júri. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate jurídico cuida da melhor interpretação a ser dada ao disposto no art. 479 do Código de 
Processo Penal: se a lei exige apenas que, para que determinado documento seja lido no júri, deve 
este ser juntado aos autos até 3 dias úteis antes da sua realização, podendo a parte ser cientificada 
até o seu início, ou que não só a juntada, mas também a ciência da parte interessada deve ocorrer 
até 3 dias antes do início do júri. Com efeito, de nada serviria esta exigência legal se a ciência se 
desse apenas, por exemplo, às vésperas da sessão de julgamento, sem que a parte tivesse tempo 
suficiente para conhecer a fundo o documento e colher elementos para, se for o caso, refutá-lo. A lei 
seria inócua. De nada adiantaria a exigência de que o documento seja juntado em tempo razoável se 
não vier acompanhada da necessidade de que a parte contrária seja cientificada também em tempo 
razoável da juntada. Nessa linha de raciocínio, a doutrina ratifica que “não se trata de mera juntada 
do documento aos autos, mas sim a efetiva ciência da parte contrária, no mínimo três dias úteis antes 
do julgamento”. Sendo assim, considerando que a intenção do legislador é garantir o julgamento 
justo, permitindo às partes (defesa e acusação) conhecer de documento relevante para o julgamento 
e, em tempo hábil, se manifestar sobre ele, é de suma importância que a ciência da parte contrária e 
a juntada do documento ou exibição de objeto se dê no tríduo legal. 
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Número 611                         Brasília, 11 de outubro de 2017 
 
Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas 
pelos órgãos julgadores do Tribunal em acórdãos já incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não 
consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 

RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.243.994-MG, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 14/6/2017, DJe 19/9/2017. (Tema 727) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL  

TEMA 
Técnico em farmácia inscrito no Conselho Regional. Assunção de 
responsabilidade técnica por drogaria. Possibilidade.  

DESTAQUE 

É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a 
assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos 
requisitos previstos nos arts. 15, § 3º, da Lei n. 5.991/73, c/c o art. 28 do Decreto n. 74.170/74, 
entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão em debate diz respeito à possibilidade de técnicos em farmácia, formados em nível médio, 
assumirem a responsabilidade técnica por drogarias. A base legislativa que rege a matéria perpassa, 
inicialmente, pelo art. 14 da Lei n. 3.820/60, que trata da composição dos Conselhos Regionais de 
Farmácia, e prevê, dentre outras, a inscrição nos conselhos de práticos ou profissionais de farmácia 
licenciados. Posteriormente, o art. 15 da Lei n. 5.991/73 previu a exigência de técnico responsável 
pelas farmácias e drogarias com a sua presença obrigatória durante o funcionamento do 
estabelecimento. Após esse momento, sobrevieram os Decretos ns. 74.170/74 e 3.181/99 tratando 
ainda de matéria concernente à exigência de profissional técnico, à responsabilidade a que lhes seria 
atribuída e ao licenciamento do estabelecimento farmacêutico. Revela-se importante explicitar que, 
diante da falta de clareza da legislação, os precedentes desta Corte, que reputam cabível a atuação 
dos técnicos de farmácia como responsáveis por drogarias, foram firmados através de interpretação 
teleológica, levando em conta a evolução dos cursos técnicos e seu objetivo, bem como a diferenciação 
do conceito de farmácias e drogarias. Realmente, levando em conta a argumentação jurisprudencial 
construída pelo STJ, constata-se não ser o caso de se reduzir a atividade dos técnicos em farmácia às 
hipóteses excepcionais previstas no art. 28 do Decreto n. 74.170/74, quando essa norma 
regulamentadora já foi, inclusive, objeto de alterações, ficando revogado o dispositivo que previa a 
atuação dos técnicos. A nova redação do dispositivo referido, implementada nos idos de 1999, 
permite a interpretação no sentido de que as limitações impostas à atuação como responsável técnico 
por drogarias (diga-se, interesse público que justifique o licenciamento, e inexistência de 
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farmacêutico na localidade, ou existindo, não queira ou não possa esse profissional assumir a 
responsabilidade técnica pelo estabelecimento), somente se aplicaria aos oficiais e práticos em 
farmácia, já não abrangendo os técnicos, de que aqui se cuida. Assim, mostra-se muito mais 
consentânea com a realidade de nosso país e com o objetivo que se tinha com a implantação de cursos 
técnicos na área de farmácia, a ideia de que tais profissionais, formados em cursos técnicos de nível 
médio, possam atuar como responsáveis técnicos em drogarias, estabelecimentos que se ocupam 
apenas da comercialização de medicamentos, sem envolver a manipulação de fórmulas. Por fim, 
verifica-se que a Lei n. 13.021/2014 traz disposição específica sobre a matéria em debate, 
estabelecendo a obrigatoriedade, a responsabilidade e assistência técnica de farmacêutico habilitado 
na forma da lei para o funcionamento de farmácias de qualquer natureza. Dessa forma, da data de 
início da vigência da referida norma em diante, não há mais dúvida sobre a impossibilidade de 
atuação de técnicos em farmácia como responsáveis técnicos por drogaria, na medida em que 
somente farmacêuticos habilitados na forma da lei poderão desempenhar tal função, seja em farmácia 
com manipulação seja em drogaria. 

 

 
 

PROCESSO 
REsp 1.349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, por 
maioria, julgado em 23/8/2017, DJe 14/9/2017. (Tema 959) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Intimação do Ministério Público. Contagem dos prazos. Início. Necessidade de 
remessa dos autos à instituição. 

DESTAQUE 

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a 
data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação 
pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se a intimação do Ministério Público, nas hipóteses em que o 
respectivo membro se fez presente na audiência onde o ato foi produzido, já determina o início do 
cômputo do prazo para recorrer, ou se o prazo somente se inicia com a remessa dos autos com vista 
à instituição. De início cabe destacar que, o prazo processual, considerado em si mesmo, não tem 
necessária relação com intimação (comunicação ou ciência de atos daqueles que figuram no 
processo), mas com o espaço de tempo de que as partes ou terceiros interessados dispõem para a 
prática válida de atos processuais que darão andamento ao processo. Assim, conquanto se reconheça 
que a intimação do ato e o respectivo prazo processual caminhem ligados, uma vez que, em regra, a 
ciência ou o conhecimento das partes acerca dos atos processuais dispara o início do cômputo do 
prazo para a prática de novos atos, o início na contagem do prazo pode e deve ser postergado quando 
adequado e necessário ao exercício do contraditório pleno. Para bem desincumbir-se de suas 
atribuições constitucionais, assegurou-se ao Ministério Público um extenso rol de prerrogativas, 
direitos, garantias e deveres, de estatura constitucional (arts. 127 a 129 da CF) e legal (arts. 17 e 18 
da Lei Complementar n. 75/1993 e 38 a 42 da Lei n. 8.625/1993), permeados diretamente por 
princípios que singularizam tal instituição e que influenciam no exercício do contraditório efetivo, 
entre os quais, a unidade e a indivisibilidade. Em uma concepção tradicional, muito bem colocada pela 
doutrina, pode-se afirmar que o princípio da unidade comporta a ideia de que os membros do 
Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe. A seu turno, o princípio da 
indivisibilidade significa que, observados os preceitos legais, um membro do Ministério Público 
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poderá substituir outro quando tal se fizer necessário. Assim, a substituição de um membro por outro 
não fragmenta a atuação ministerial, pois é a instituição, presentada pelos seus membros, quem 
pratica o ato. Tal circunstância é de suma importância para a percepção da singularidade que 
caracteriza e diferencia a atuação de um promotor de justiça (ou de um procurador da república). 
Isso porque, nem sempre será o mesmo agente público responsável pela condução e, posteriormente, 
pela impugnação dos atos praticados durante a audiência. Aliás, não se descure – notadamente na 
esfera criminal – a discrepância na quantidade de processos sob a responsabilidade de um membro 
do Ministério Público com a que normalmente ocupa a carteira de um escritório de advocacia; ideia 
reforçada pelos princípios da oficialidade e da obrigatoriedade da ação penal que norteiam a atuação 
de um promotor de justiça. Por tudo isso é que não soa equivocado afirmar, sob o prisma de princípios 
constitucionais, que a intimação dirigida ao membro do Ministério Público presente em audiência 
não induz, automaticamente, o início do cômputo do prazo para a prática de atos processuais. A par 
desses aspectos pragmáticos, que impõem um olhar diferenciado sobre a atuação do Ministério 
Público no processo penal, não há como fugir da clareza normativa da legislação de regência. Tanto a 
Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais (art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993) quanto a Lei 
Complementar n. 75/1993, do Ministério Público da União (art. 18, II, "h") são explícitas em 
estabelecer a prerrogativa processual aos membros dessa instituição, no sentido de serem intimados 
pessoalmente nos autos, em qualquer processo ou grau de jurisdição. Observe-se, ainda, que a 
prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público já era prevista no CPC de 1973, em seu art. 
236, § 2º, posteriormente reforçada pelas citadas leis de regência – promulgadas sob a nova ordem 
constitucional – e mantidas no novo CPC, conforme previsão contida no art. 180 ("O Ministério Público 
gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação 
pessoal"). Infere-se, de ambas as leis, que a intimação dos membros do Ministério Público, em 
qualquer grau de jurisdição, será sempre pessoal, com um plus, indispensável para a consecução de 
seus fins constitucionais: a intimação se aperfeiçoa mediante a entrega dos autos com vista, 
percepção, aliás, que não escapou da análise do Ministro Luis Roberto Barroso, ao pontuar que "há, 
em relação ao Ministério Público, uma prerrogativa de ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, 
para qualquer finalidade" (Rcl n. 17.694-RS, DJe 6/10/2014). Diante dessas premissas, inviável a 
restrição promovida na instância de origem ao mecanismo de intimação pessoal dos membros do 
Ministério Público, em confronto com os princípios institucionais mencionados, os quais, aliados à 
dimensão que se tem dado ao contraditório e às peculiaridades que informam a atuação do Parquet 
perante a jurisdição criminal, permitem o exercício efetivo das atribuições de uma instituição 
essencial à administração da justiça, voltadas à proteção não apenas da ordem jurídica, mas, também, 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
MS 22.816-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por unanimidade, 
julgado em 13/9/2017, DJe 19/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Mandado de segurança. Ato de demarcação de terras indígenas. Ciência de 
interessados. Publicação afixada na Prefeitura Municipal. Notificação pessoal. 
Desnecessidade. 

DESTAQUE 

Não há nulidade em processo de remarcação de terras indígenas por ausência de notificação direta a 
eventuais interessados, bastando que a publicação do resumo do relatório circunstanciado seja 
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça 
consistente na edição de portaria que regulamentou demarcação de terras indígenas em determinada 
área. Nesse contexto, discute-se eventual nulidade do ato administrativo sob o argumento de que a 
portaria ampliou terras indígenas já existentes, e que não houve a citação ou notificação dos atuais 
ocupantes da terra a respeito do processo demarcatório – o que importaria em ofensa aos princípios 
do contraditório e da ampla defesa. Quanto à ampliação, cabe salientar que o Supremo Tribunal 
Federal, por ocasião do histórico julgamento do tema envolvendo a demarcação da Terra Indígena 
Raposa – Serra do Sol (Pet 3.388-RR), firmou a orientação de que é possível a revisão de terra 
indígena demarcada, com fundamento na existência de vícios no procedimento originário. Por seu 
turno, a forma como eventuais interessados tomam conhecimento da existência do procedimento 
administrativo de demarcação para que possam tomar as providências cabíveis encontra-se prevista 
no parágrafo 7º do art. 2º do Decreto n. 1.775/1996, segundo o qual: “Aprovado o relatório pelo titular 
do órgão federal de assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze dias contados da data 
que o receber, resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde 
se localizar a área sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo a 
publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.” Da leitura do dispositivo, 
não se extrai a alegada obrigatoriedade de o órgão responsável pelo procedimento de demarcação 
notificar diretamente eventuais interessados para que possam apresentar o que entenderem de 
direito, bastando seja o resumo do relatório circunstanciado publicado no Diário Oficial da União e 
da unidade federada onde se encontra a área sob demarcação – publicação essa que também deve ser 
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel. Ressalte-se, por fim, que o próprio STF, 
instado a se manifestar sobre a questão, não vislumbrou inconstitucionalidade no rito previsto no 
Decreto n. 1.775/1996, conforme se depreende dos precedentes: MS 24.045, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 5/8/2005 e RMS 27.255 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 
em 24/11/2015. 
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TERCEIRA SEÇÃO 
 

PROCESSO 
HC 296.759-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por maioria, julgado em 
23/8/2017, DJe 21/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL  

TEMA Intimação da Defensoria Pública em audiência. Contagem dos prazos. Início. 
Necessidade de remessa dos autos à instituição.  

DESTAQUE 

A data da entrega dos autos na repartição administrativa da Defensoria Pública é o termo inicial da 
contagem do prazo para impugnação de decisão judicial pela instituição, independentemente de 
intimação do ato em audiência.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a saber se a intimação da Defensoria Pública em audiência determina o início do 
cômputo do prazo para recorrer, ou se o prazo somente se inicia com a remessa dos autos com vista 
à instituição. Inicialmente, cumpre destacar que a intimação não se confunde com a contagem do 
prazo recursal. O CPC/2015 (art. 269) conceitua intimação como "ato pelo qual se dá ciência a alguém 
dos atos e termos do processo". Por sua vez, o prazo processual tem relação com o espaço de tempo de 
que as partes ou os terceiros interessados dispõem para a prática válida de atos processuais que 
darão andamento ao processo. Então, conquanto se reconheça que intimação do ato e respectivo 
prazo processual caminhem ligados, uma vez que, em regra, a ciência ou o conhecimento das partes 
acerca dos atos processuais dispara o início do cômputo do prazo para a prática de novos atos, o início 
na contagem do prazo pode e deve ser postergado quando adequado e necessário ao exercício do 
contraditório pleno. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
notadamente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos necessitados (art. 134 da CF) e, para 
bem desincumbir-se de suas atribuições constitucionais, assegurou-se à Defensoria Pública um 
extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres, de estatura constitucional (art. 134, §§ 1º, 
2º e 4º, da CF) e legal (arts. 370, § 4º, do CPP, 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, 4º, V e 44, I, da Lei 
Complementar n. 80/1994), permeados diretamente por princípios que singularizam tal instituição, 
dois dos quais – a unidade e a indivisibilidade – interferem na compreensão do tema objeto de análise. 
Tais princípios podem ser traduzidos, inter alia, no fato de que, observados os preceitos legais, um 
membro da Defensoria Pública poderá substituir outro quando tal se fizer necessário. Essa 
circunstância é de sumo relevo para a percepção da singularidade que caracteriza e diferencia a 
atuação de um defensor público, notadamente nas situações em que o agente público, atuando em 
audiências criminais, fala, produz prova, debate e requer perante a autoridade judiciária competente, 
mas nem sempre será ele o membro que, posteriormente, terá o encargo e a atribuição de falar no 
processo e, eventualmente, impugnar atos praticados durante essa audiência. Observa-se também a 
existência de legislação específica que assegura à Defensoria Pública a remessa dos autos com vista 
(art. 4º, V, da LC n. 80/1994). Assim, certamente nas hipóteses em que há ato judicial decisório 
proferido em audiência, haverá, em tal momento, a intimação pessoal das partes presentes (defesa e 
acusação). No entanto, essa intimação não é suficiente para permitir ao membro da Defensoria 
Pública o exercício pleno do contraditório e do consequente direito a impugnar o ato, seja porque o 
defensor não poderá levar consigo os autos tão logo encerrada a audiência, seja porque não 
necessariamente será esse mesmo membro que impugnará o ato decisório proferido em audiência. 
Então, a melhor exegese parece ser a que considera poder a intimação pessoal realizar-se em 
audiência, mas dependente, para engendrar a contagem do prazo recursal, da remessa dos autos à 
Defensoria Pública. 
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SEGUNDA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.676.831-AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Concurso público. Defensoria Pública da União. Comprovação de atividade 
jurídica. Interregno bienal ou trienal. Previsão legal expressa. Regramento 
editalício distinto. Ilegalidade. 

DESTAQUE 

Os requisitos para o ingresso na carreira de Defensor Público da União estabelecidos pelo art. 26 da 
Lei Complementar n. 80/1994 devem prevalecer mesmo após o advento da EC n. 80/2014, que 
possibilitou a aplicação à instituição, no que couber, do disposto no art. 93 da CF/88 – que dispõe 
sobre o Estatuto da Magistratura. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Pauta-se o debate no exame de requisito para ingresso na carreira de Defensor Público da União no 
que toca ao prazo mínimo de atividade jurídica. De um lado, defendeu-se que deve ser observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal n. 80/1994, que exige experiência de dois anos, 
permitindo que a atividade jurídica seja anterior à graduação em Direito. Por outro lado, afirmou-se 
que esse mesmo preceito legal deve ser reinterpretado segundo o disposto no art. 134 da Constituição 
da República, que, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, possibilitou a aplicação à 
Defensoria Pública do disposto no art. 93, que disciplina a magistratura nacional, e em cujo inciso I 
há a previsão de que para o ingresso na referida carreira exige-se do bacharel em direito, no mínimo, 
três anos de atividade jurídica. No mesmo sentido, o Conselho Superior da Defensoria Pública da 
União fez editar a Resolução n. 78, de 3/6/2014, cujos §§ 1.º-A e 1.º-B do art. 29 exigem o cômputo 
do prazo de 3 (três) anos, desprezando-se qualquer fração de tempo referente à atividade exercida 
antes da obtenção do grau de bacharel. Inicialmente, verifica-se que o advento das Emendas 
Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 mudou substancialmente o tratamento institucional 
dado à Defensoria Pública, aproximando-a mais da estatura constitucional dada ao Ministério Público 
e à Magistratura Nacional. Porém, embora o art. 134, § 4º, da Constituição, estabeleça a aplicabilidade 
à Defensoria do disposto no art. 93, há a previsão explícita de que isso ocorrerá somente no que 
couber, porque cada carreira tem particularidades e necessidades específicas. Com isso, seria 
possível, em tese, a hipótese da extensão da exigência do triênio da magistratura para a carreira da 
Defensoria Pública da União. No entanto, a disciplina constitucional geral para a regulação dos cargos 
públicos (art. 37 da CF/88), assim como aquela específica da Defensoria Pública (art. 134 da CF/88), 
são inequívocas no que diz respeito à necessidade de edição de lei em sentido formal e, na presente 
hipótese, de lei complementar. Vê-se, quanto ao ponto, que o mandamento constitucional supracitado 
foi cumprido com a edição da Lei Complementar n. 80/1994, na qual ficou estabelecido que os 
candidatos devem comprovar pelo menos dois anos de prática forense, a atividade jurídica 
abrangendo o exercício da advocacia, o cumprimento de estágio de Direito reconhecido por lei e o 
desempenho de cargo, emprego ou função, de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas. 
Assim, por mais que o Conselho Superior da Defensoria Pública da União quisesse levar para o seu 
âmbito administrativo a exigência feita constitucionalmente para a magistratura nacional 
referentemente ao triênio de atividades jurídicas, a fórmula normativa eleita por si não respeitou o 
princípio da legalidade estrita, isto é, a reserva de lei formal, contrapondo de forma inequívoca a 
Resolução n. 78/2014 à Lei Complementar n. 80/1994. 
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PROCESSO 
RMS 52.741-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, julgado 
em 8/8/2017, DJe 12/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Mandado de Segurança. Legitimidade do Ministério Público de Contas. 
Impetração contra acórdão do Tribunal de Contas Estadual que determinou a 
extinção e arquivamento de representação.  

DESTAQUE 

O membro do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas possui legitimidade e 
capacidade postulatória para impetrar mandado de segurança, em defesa de suas prerrogativas 
institucionais, contra acórdão prolatado pela respectiva Corte de Contas. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual de Contas 
contra ato do presidente do Tribunal de Contas do Estado, dos conselheiros e do auditor substituto 
de conselheiro, consubstanciado em acórdão que determinou a extinção e arquivamento de 
representação promovida para apuração de irregularidades na fase interna e externa de 
procedimento licitatório relativo a contrato da nova sede administrativa do citado tribunal. Como 
cediço, o Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não 
dispõe de fisionomia institucional própria, razão por que seus integrantes possuem atuação funcional 
exclusiva perante as Cortes de Contas, limitada ao controle externo a que se refere o art. 71 da 
CRFB/1988. Todavia, esse entendimento não exclui a possibilidade de tal Parquet especial atuar fora 
dessas Cortes em defesa de suas prerrogativas institucionais, que é exatamente a hipótese analisada. 
Ora, se tanto a doutrina quanto a jurisprudência pacificamente reconhecem a legitimidade até mesmo 
para determinados órgãos públicos, entes despersonalizados e agentes políticos dotados de 
prerrogativas próprias, para impetração de writ em defesa de sua atuação funcional e atribuições 
institucionais, evidentemente não há razão para excluir a legitimação para o Ministério Público de 
Contas em tais casos. Na hipótese em exame, evidente que o objeto do Mandado de Segurança 
anteriormente mencionado se insere nas atribuições institucionais do Parquet especial. Assim, deve 
ser reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público de Contas Estadual para propositura de 
Mandado de Segurança que vise a questionar ato dos membros do Tribunal de Contas do Estado 
consubstanciado em acórdão que determinou a extinção e arquivamento da citada representação 
promovida pelo Parquet de Contas. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.529.971-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 19/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação indenizatória. Danos morais e materiais. Acidente automobilístico. 
Transporte de passageiros. Morte do genitor. Filhas menores. Demora para 
ajuizamento da demanda. Desinfluência no arbitramento.  

DESTAQUE 

A demora na busca da compensação por dano moral, quando justificada pela interrupção 
prescricional da pretensão dos autores – menores à época do evento danoso – não configura desídia 
apta a influenciar a fixação do valor indenizatório. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia, entre outros pontos, a definir se o transcurso de mais de 17 anos entre o fato 
danoso e a propositura da ação indenizatória ajuizada por filhas de vítima fatal de acidente 
automobilístico – absolutamente incapazes à época do evento –, é fator relevante na fixação do 
quantum indenizatório. Com efeito, a orientação jurisprudencial dominante nesta Corte Superior 
indica que "a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum 
indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a 
propositura da ação" (EREsp n. 526.299-PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe de 
5/2/2009). Tal entendimento, todavia, não se aplica ao caso em espécie. Cumpre salientar que no 
ordenamento jurídico brasileiro inexiste previsão legal de prescrição gradual da pretensão. Desse 
modo, ainda que ajuizada a demanda no dia anterior ao término do prazo prescricional, o autor faz 
jus ao amparo judicial de sua pretensão por inteiro. Dessa forma, a redução do montante 
indenizatório em virtude do grande lapso temporal havido entre o fato danoso e a dedução, em juízo, 
do correspondente pedido indenizatório só se justifica quando tal circunstância tiver o condão de 
revelar verdadeira desídia da parte autora, que eventualmente possa ser tomada, por isso, como 
indicador de que os danos morais por ela efetivamente suportados não tenham a dimensão que 
teriam em regulares condições. Na hipótese vertente, não se justifica a redução do montante 
indenizatório pelo simples fato do grande lapso temporal havido entre a data do evento danoso e a 
data do ajuizamento da ação indenizatória analisada, afinal, ao tempo do acidente, as autoras eram 
menores de 16 anos e, por isso, contra elas não corria o prazo de prescrição, a teor do que 
expressamente dispunha o art. 169, inciso I, do CC/1916 (art. 198, inciso I, do CC/2002). 
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PROCESSO 
REsp 1.361.699-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação civil pública. Despesas administrativas para o banco reaver seu crédito. 
Ligações telefônicas. Repasse ao consumidor. Abusividade não configurada.  

DESTAQUE 

Não há abusividade na cláusula contratual que estabeleça o repasse dos custos administrativos da 
instituição financeira com as ligações telefônicas dirigidas ao consumidor inadimplente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública embasada em reclamação de 
cliente de instituição financeira, na qual se insurge, entre outros pontos, contra o ressarcimento dos 
custos de cobrança decorrentes da inadimplência contratual – a exemplo do valor das ligações 
telefônicas dirigidas ao consumidor. Inicialmente, ressalta-se que com base no princípio restitutio in 
integrum, consagrado no art. 395 do Código Civil/2002, imputa-se ao devedor a responsabilidade por 
todas as despesas a que ele der causa em razão da sua mora ou inadimplemento, estando o 
consumidor, por conseguinte, obrigado a ressarcir os custos decorrentes da cobrança de obrigação 
inadimplida a tempo e modo, desde que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor, nos 
exatos termos do art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, havendo expressa 
previsão contratual impondo ao consumidor o dever de ressarcimento dos custos resultantes de 
cobrança administrativa, não se pode afirmar que a exigibilidade dessas despesas em caso de mora 
ou inadimplemento, ainda que em contrato de adesão, seja indevida. Sobre o tema, a doutrina leciona 
que: "(...) o princípio da restituição integral, no âmbito das consequências do descumprimento das 
obrigações, deve ter seu significado extraído à luz das cláusulas gerais da boa-fé e da função social do 
contrato em razão da garantia constitucional da propriedade privada insculpida nos arts. 5º, XXII e 170, 
II, ambos da Constituição Federal de 1988, preservando, inclusive, a existência digna do cidadão (art. 1º, 
III, da Constituição Federal)." No entanto, eventual abusividade decorrente da inexistência de provas 
acerca dos referidos custos, bem como da falta de razoabilidade dos valores cobrados, deve ser 
examinada em cada caso, a título singular, não se mostrando a ação civil pública adequada a tal 
propósito, sob pena desta Corte estar admitindo o seu manejo para a defesa de interesse individual – 
o que contraria todo o ordenamento jurídico aplicável à essa espécie de demanda coletiva. Por fim, a 
necessidade de reposição integral dos danos causados por um dos contratantes ao outro decorre do 
sistema jurídico, por extensão legal conferida pelo art. 51, XII, do CDC, de modo que a garantia da 
reparação total valerá tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, independentemente de 
expressa previsão contratual. 
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PROCESSO 
REsp 1.572.648-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Sociedade anônima de capital fechado. Incorporação, pela controladora, de 
companhia controlada. Direito de retirada. Exercício. Sócio minoritário 
dissidente. Reembolso. Valor das ações. Critérios de cálculo. Valor justo de 
mercado. Infringência aos ditames da Lei n. 6.404/1976. Inexistência. 

DESTAQUE 

A definição do valor justo de mercado como critério a ser utilizado para o cálculo do valor de 
reembolso das ações do acionista dissidente retirante, por ocasião da incorporação da companhia 
controlada, não infringe o disposto no art. 45, § 1º, da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por 
Ações).  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre observar, que, para os casos de exercício do direito de retirada em decorrência de 
incorporação de companhia controlada pela controladora, o legislador previu proteção adicional ao 
acionista minoritário tendo em vista a inexistência de duas maiorias acionárias distintas a deliberar 
separadamente acerca da operação. Foi o que motivou a redação do art. 264 que, em seu § 3º, confere 
ao acionista minoritário dissidente uma opção entre o valor da ação mediante o critério previsto no 
art. 45 ou aquele obtido segundo o valor do patrimônio líquido a preço de mercado se a relação de 
substituição das ações for menos vantajosa. No entanto, quando a relação de substituição prevista no 
protocolo de incorporação for mais vantajosa – de modo a não permitir aos acionistas minoritários o 
exercício da opção de que trata o dispositivo legal supracitado –, o pagamento do reembolso deve ser 
analisado sob a ótica da regra geral insculpida no art. 45 – que representa a operação pela qual a 
companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia-geral o valor de suas ações. 
Da interpretação do § 1º do citado artigo, afirmar-se que, na omissão do estatuto da sociedade, o 
montante a ser pago a título de reembolso a princípio é o valor de patrimônio líquido constante do 
último balanço aprovado em assembleia geral, visto representar um piso, somente podendo ser a ele 
inferior se estipulado no estatuto o cálculo com base no valor econômico da companhia. Entretanto, 
o legislador, ao eleger um critério para fixar um patamar mínimo de valor de reembolso, por certo 
não desconsiderou a existência de um sem número de situações em que esse critério mínimo se 
mostre inadequado para fins de aferição do valor das ações e seja imperiosa a eleição de critério 
distinto, mais vantajoso, sob pena de aviltar os direitos dos acionistas minoritários. São situações tais 
como aquela em que o patrimônio líquido contábil represente tão somente um valor simbólico, 
histórico ou desatualizado ou se estiver diante, por exemplo, de uma sociedade de baixo patrimônio, 
mas de grande capacidade de geração de lucros ou, ainda, de sociedade na iminência de grande 
aumento do seu potencial lucrativo pelo advento de conjuntura econômica mais benéfica. Em todos 
esses casos, o cálculo da ação, para fins de reembolso do acionista dissidente retirante com base no 
patrimônio líquido contábil, poderá ser muito inferior ao real valor das ações e não servir sequer para 
reaver o capital investido. Nessa perspectiva, não é possível afirmar que a eleição do valor justo de 
mercado – na hipótese, o mesmo utilizado para fins de substituição das ações – como critério a ser 
utilizado para pagamento do valor de reembolso das ações do acionista dissidente retirante por 
ocasião da incorporação da companhia controlada, infringe o disposto no art. 45, § 1º, da Lei n. 
6.404/1976. 
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PROCESSO 
REsp 1.645.672-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 22/8/2017, DJe 29/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de dissolução parcial de sociedade. Apuração de haveres. Coerdeiro 
necessário. Ilegitimidade ativa.  

DESTAQUE 

O herdeiro necessário não possui legitimidade ativa para propositura de ação de dissolução parcial 
de sociedade em que se busca o pagamento de quotas sociais integrantes do acervo hereditário 
quando não for em defesa de interesse do espólio.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A matéria devolvida ao conhecimento do STJ se limita a definir a legitimidade ativa de herdeiro, ante 
a ausência de abertura de inventário e a consequente nomeação de inventariante, para propositura 
de ação de dissolução parcial de sociedade. Em virtude do reconhecimento da função social da 
empresa, desde a Lei n. 6.404/76, ampliou-se, pela via jurisprudencial, a legitimidade para promoção 
de dissolução parcial de empresas e da apuração de haveres consequente. Desse modo, equilibrou-
se, de um lado, os interesses particulares dos herdeiros desinteressados pelo exercício da empresa e, 
de outro, a continuidade da atividade pelos sócios remanescentes. Contudo, essa ampliação da 
legitimidade – excepcional porque promovida por quem não detém o status de sócio – é assegurada, 
antes da partilha, apenas em defesa do interesse do espólio (REsp n. 1.505.428-RS, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/6/2016). Esse entendimento se harmoniza com a 
legitimidade concorrente dos herdeiros reiteradamente reconhecida para viabilizar a defesa da 
universalidade da herança como consectário fundamental da incidência do princípio da saisine 
(interpretação do art. 1.784 c/c 1.791, caput e parágrafo único, do CC/2002). Registre-se que a 
liquidação da quota social, em virtude da decisão dos herdeiros de não prosseguir o exercício 
empresarial, depende de uma manifestação do espólio, ou seja, do conjunto de herdeiros, e não de um 
único herdeiro. Entendimento semelhante, embora mais flexível, foi adotado expressamente pelo 
legislador nacional, ao disciplinar pela primeira vez o rito da ação de dissolução parcial de empresa 
no atual CPC. O novel Código estabeleceu expressamente que o espólio é parte legítima para iniciar a 
referida ação, se "a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade" (art. 600, I, do CPC/2015), 
restando aos sucessores a legitimidade apenas após a conclusão da partilha da participação do sócio 
falecido (art. 600, II, do CPC/2015), quando passam a defender direito próprio já devidamente 
individualizado. Noutros termos, embora se tenha dispensado a efetivação de partilha, deixou-se 
clara a intenção de proporcionar a todos os sucessores a possibilidade de continuidade da empresa, 
restando a apuração de haveres antecipada à partilha apenas quando houver consenso quanto à 
inexistência de interesse na sucessão do status socii. Isso porque não se pode perder de vista o intuito 
precípuo de preservação da entidade empresária, que poderá ser inviabilizada ou, ao menos, 
dificultada, pela liquidação integral da quota social. Daí a prevalência da continuidade e sucessão do 
status societário se houver interesse de algum dos herdeiros e anuência dos sócios restantes. 
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PROCESSO 
REsp 1.686.161-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 12/9/2017, DJe 15/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de interdição. Ausência de interrogatório. Ausência de nomeação de 
curador à lide. Nulidade. 

DESTAQUE 

A ausência de interrogatório e a atuação concomitante do Ministério Público como curador do 
interditando e como fiscal da ordem jurídica dão ensejo à nulidade do processo de interdição. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão que exsurge na hipótese é decidir acerca da nulidade de processo de interdição em face da 
ausência de interrogatório da interditanda e de nomeação de curador especial. Inicialmente, cumpre 
ressaltar que o legislador tornou a intervenção ministerial obrigatória, não só por se tratar de 
procedimento de jurisdição voluntária, nos termos do art. 1.105, do CPC/73, mas, principalmente, por 
envolver interesse de incapaz e pela gravidade das consequências da declaração de incapacidade. A 
despeito disso, a dúvida que exsurge reside na possibilidade, ou não, de o Ministério Público atuar 
concomitantemente como fiscal da lei e como curador especial no processo de interdição. Sobre o 
ponto, destaca-se que a função de custos legis é a de fiscalizar a estrita aplicação da lei, o que não 
necessariamente se compatibiliza com o interesse pessoal do interditando. Consequentemente, a 
cumulação de funções pelo Ministério Público pode levar à prevalência de uma das funções em 
detrimento da outra, o que iria de encontro aos valores que o legislador visava resguardar ao 
estabelecer regras especiais para o processo de interdição, bem como ao próprio art. 129, IX, da 
Constituição Federal, em vista da antinomia existente entre a função de fiscal da lei e os interesses 
particulares envolvidos. Tanto é assim que, de forma a dirimir a incompatibilidade de funções, a Lei 
Complementar n. 80, de 12/1/1994 dispôs, em seu art. 4º, XVI, ser a curadoria especial função da 
Defensoria Pública. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também endossou o 
entendimento pela incompatibilidade, tendo retirado do ordenamento a possibilidade de o Ministério 
Público participar do processo de interdição como curador especial e incluído o art. 72, parágrafo 
único, segundo o qual: “A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei”. 
Desta forma – e considerando que a ausência da referida nomeação constitui vício insanável em razão 
da vulnerabilidade presumida do interditando – configura-se a nulidade absoluta do processo de 
interdição. No que tange à necessidade de interrogatório, em que pese o disposto no art. 1.109 do 
CPC/73 – que dispõe não ser o juiz obrigado a observar critério de legalidade estrita na hipótese de 
procedimentos especiais de jurisdição voluntária – é importante que o magistrado proceda ao exame 
pessoal por meio de interrogatório, ainda que não possua conhecimentos que permitam a elaboração 
de um diagnóstico. O exame a ser feito mediante interrogatório em audiência pessoalmente pelo juiz 
não é mera formalidade. Ao contrário, é medida que garante a participação e a própria defesa do 
interditando no processo. O Novo Código de Processo Civil, inclusive, reformou o instituto, que passou 
a ser chamado de “entrevista”, ampliando os temas a serem perquiridos pelo juiz quando do exame 
pessoal, para que o interditando, sujeito de direito mais importante da demanda, seja melhor 
compreendido e ressignificado. Nessa senda, não se extrai do art. 1.109 do CPC/73 autorização para 
que o juiz deixe de praticar os atos processuais inerentes ao procedimento, máxime quando se tratar 
daquele que representa o direito de defesa da parte.  
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PROCESSO 
REsp 1.673.327-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 12/9/2017, DJe 15/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Exceção de impedimento. Violação dos arts. 136 do CPC/73 e 128 da LOMAN. 
Desembargador que participa como revisor no julgamento de apelação 
quando seu cônjuge, também desembargadora, proferiu decisão em agravo de 
instrumento oriundo da mesma causa originária. 

DESTAQUE 

Decisão que não aprecia o mérito não gera impedimento por parentesco entre magistrados. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é definir se deve ser reconhecido o impedimento de desembargador para atuar 
como revisor em julgamento de apelação, tendo em vista a atuação de seu cônjuge no julgamento de 
agravo de instrumento oriundo da mesma causa originária, não obstante tal julgamento tenha se dado 
sem a análise do mérito da causa, uma vez que extinto o recurso diante da perda de objeto. De início, 
cabe salientar que a vedação à atuação concomitante de juízes, consubstanciada nos arts. 136 do 
CPC/73 e 128 da LOMAN, tem o nítido escopo de evitar que magistrados que atuem perante órgãos 
colegiados, por força de vínculos afetivos e familiares, acabem se influenciando reciprocamente, 
prejudicando, desta forma, a autonomia funcional e interpretativa, essencial ao exercício da 
judicatura. Na hipótese, a atuação da desembargadora nos autos da ação declaratória ficou restrita à 
extinção do agravo de instrumento contra decisão singular que indeferiu o pleito de antecipação dos 
efeitos da tutela, tendo em vista a sua superveniente perda de objeto, uma vez que já prolatada 
sentença nos autos. De fato, não houve qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão, ou 
qualquer manifestação que pudesse influenciar no julgamento do mérito da causa, apreciado quando 
do julgamento da apelação. Salienta-se, por oportuno, que é de clareza salutar que este Superior 
Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsias que versam sobre impedimentos de juízes e 
desembargadores, tem adotado postura tendente a primar pela aplicação do princípio da 
instrumentalidade das formas, bem como pela necessidade de demonstração do prejuízo advindo da 
participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo, em atenção ao princípio 
pas de nullité sans grief. 
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QUARTA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.337.420-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 22/8/2017, DJe 21/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Sucessão. Ação de anulação de adoção. Casamento e união estável. 
Impossibilidade de distinção dos regimes jurídicos. Art. 1.790 do Código Civil 
de 2002. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Ilegitimidade ativa dos 
irmãos e sobrinho do adotante. 

DESTAQUE 

Parentes colaterais não são legitimados ativos para a ação de anulação de adoção proposta após o 
falecimento do adotante, em virtude da inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil declarada 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente¸ cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 878.694-
MG (Tema 809 de Repercussão Geral) e do RE 646.721-RS (Tema 498), declarou que "o art. 1.790 do 
Código Civil de 2002 é inconstitucional, porque viola os princípios constitucionais da igualdade, da 
dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção deficiente 
e da vedação ao retrocesso". Com efeito, extrai-se do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto 
Barroso que o Código Civil, ao diferenciar o casamento e as uniões estáveis no plano sucessório, 
promoveu um retrocesso e uma inconstitucional hierarquização entre as famílias, ao reduzir o nível 
de proteção estatal conferido aos indivíduos somente pelo fato de não estarem casados, violando a 
igualdade, a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, e contrariando, ademais, a vedação à 
proteção insuficiente, bem como a proibição ao retrocesso. Ainda quanto ao assunto, cumpre 
registrar que a presente controvérsia foi julgada de forma semelhante pela Terceira Turma do STJ, 
no julgamento do REsp 1.332.773-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 1/8/2017, conforme 
divulgação do Informativo de Jurisprudência n. 609 (13/9/2017). No caso dos autos, porém, o art. 
1.790, III, do CC/2002 foi invocado para fundamentar o direito de sucessão afirmado pelos recorridos 
(irmãos e sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade ativa em ação de anulação de adoção. É 
que, declarada a nulidade da adoção, não subsistiria a descendência, pois a filha adotiva perderia esse 
título, deixando de ser herdeira, e, diante da inexistência de ascendentes, os irmãos e sobrinhos 
seriam chamados a suceder, em posição anterior à companheira sobrevivente. Nessa linha, 
considerando que não há espaço legítimo para o estabelecimento de regimes sucessórios distintos 
entre cônjuges e companheiros, a lacuna criada com a declaração de inconstitucionalidade do art. 
1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 da atual 
legislação civil, que estabelece a seguinte ordem de sucessão: I- descendentes, em concorrência com 
o cônjuge sobrevivente; II- ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III- cônjuge sobrevivente e; 
IV- colaterais. Considerando a ordem de vocação engendrada para o casamento, verifica-se que tanto 
a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem seguir, a partir da decisão do STF, 
o regime atualmente traçado no art. 1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, Rel. Min. Luis Roberto 
Barroso). Desse modo, na falta de descendentes e de ascendentes, o companheiro receberá a herança 
sozinho, exatamente como previsto para o cônjuge, excluindo os colaterais até o quarto grau (irmãos, 
tios, sobrinhos, primos, tios-avôs e sobrinhos-netos). 
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PROCESSO 
REsp 1.356.431-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 8/8/2017, DJe 21/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Venda de cotas societárias de ascendente a descendente. Reconhecimento de 
paternidade post mortem. Falta de anuência da filha. Nulidade do negócio 
jurídico. Inexistência. 

DESTAQUE 

O reconhecimento de paternidade post mortem não invalida a alteração de contrato social com a 
transferência de todas as cotas societárias realizada pelo genitor a outro descendente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal do debate está em definir a validade ou não da venda de cotas de sociedade realizada 
por ascendente a descendente, sem a anuência de filha assim reconhecida por força de ação de 
investigação de paternidade post mortem. Inicialmente, cabe registrar que a norma proibitiva 
disposta no art. 496 do Código Civil de 2002 (antigo art. 1.132 do CC/1916) aplica-se à transferência 
de quotas societárias realizadas por ascendente sem o consentimento de algum dos descendentes. O 
STJ, ao interpretar o referido dispositivo legal, perfilhou entendimento de que a alienação de bens de 
ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo 
reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual 
seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre 
vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação 
de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de 
mercado ou, alternativamente, a demonstração do prejuízo à legítima. Tendo em vista o afastamento 
da simulação no negócio jurídico pelo Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, faz-
se necessário perquirir, ainda, – para a solução da controvérsia – se os efeitos da sentença que 
reconheceu a paternidade da autora retroagem à data do negócio jurídico, o que tornaria 
imprescindível sua anuência, ainda que posteriormente, diante da demonstração do efetivo prejuízo 
a sua legítima. Sobre o tema, a doutrina observa que a ação de investigação de paternidade tem 
caráter declaratório, visando a acertar a relação jurídica da paternidade do filho, afirmando a 
existência de condição ou estado, mas sem constituir, para o autor, nenhum direito novo, não 
podendo seu efeito retro-operante alcançar os efeitos passados das situações de direito. Sob essa 
ótica, embora seja certo que o reconhecimento da paternidade constitua decisão de cunho 
declaratório de efeito ex tunc, é verdade que não poderá alcançar os efeitos passados das situações 
de direito definitivamente constituídas. Na espécie, quando a autora obteve o reconhecimento de sua 
condição de filha, a transferência das cotas sociais já consubstanciava situação jurídica 
definitivamente constituída, geradora de direito subjetivo ao réu, cujos efeitos passados não podem 
ser alterados pela ulterior sentença declaratória de paternidade, devendo ser, assim, prestigiado o 
princípio constitucional da segurança jurídica. 
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QUINTA TURMA 

 

PROCESSO 
HC 362.478-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, por unanimidade, julgado em 
14/9/2017, DJe 20/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO  

TEMA 
Crime contra a ordem tributária. Condenação transitada em julgado. 
Pagamento do tributo. Causa de extinção da punibilidade. Artigo 9º, § 2º, da 
Lei n. 10.684/2003. Coação ilegal caracterizada. 

DESTAQUE 

O pagamento do débito tributário, a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta no habeas corpus consiste em definir se a quitação do tributo, após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória por crime contra a ordem tributária, obsta a extinção da 
punibilidade com base no art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003. Com efeito, à época da Lei n. 
9.249/1995, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a admissão do devedor 
no regime de parcelamento tributário equivaleria ao pagamento, razão pela qual também era 
considerada causa de extinção da punibilidade. Com a instituição do Programa de Recuperação Fiscal 
(REFIS) pela Lei n. 9.964/2000, a extinção da punibilidade apenas poderia ser declarada com o 
pagamento integral do débito tributário, e desde que isto ocorresse antes do recebimento da 
denúncia, conforme a redação do art. 15, § 3º, da referida legislação. O advento da Lei n. 10.684/2003 
resultou na ampliação do lapso temporal durante o qual o adimplemento do débito tributário 
redundaria na extinção da punibilidade do agente responsável pela redução ou supressão de tributo. 
Da leitura do art. 9º, § 2º, da lei supracitada, depreende-se que o legislador ordinário não fixou um 
limite temporal dentro do qual o adimplemento da obrigação tributária e seus acessórios significaria 
a extinção da punibilidade do agente pela prática da sonegação fiscal, deixando transparecer que, uma 
vez em dia com o Fisco, o Estado não teria mais interesse em atribuir-lhe uma reprimenda corporal 
em razão da sonegação verificada. Nessa linha de raciocínio, a doutrina refere-se à interpretação 
jurisprudencial que vem sendo dada pelos tribunais pátrios à matéria, assinalando que "como a regra 
em comento não traz nenhum marco para sua incidência, o pagamento se pode dar a qualquer tempo" 
– entendimento compartilhado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal (HC 81.929, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, Rel. para o acórdão Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 27/2/2004). Portanto, 
se no histórico das leis que regulamentam o tema o legislador ordinário, no exercício da sua função 
constitucional e de acordo com a política criminal adotada, optou por retirar o marco temporal 
previsto para o adimplemento da obrigação tributária redundar na extinção da punibilidade do 
agente sonegador, é vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite, ou seja, dizer o que a Lei não 
diz, em verdadeira interpretação extensiva não cabível na hipótese, porquanto incompatível com a 
ratio da legislação em apreço. 
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SEXTA TURMA 

 

PROCESSO 
RHC 75.768-RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, por maioria, 
julgado em 15/8/2017, DJe 11/9/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 
Crime de peculato em continuidade delitiva. Tabelião. Ausência de repasse de 
verbas destinadas ao Fundo de Desenvolvimento do Judiciário Estadual. 
Trancamento da ação penal. Falta de justa causa.   

DESTAQUE 

A ação penal que apura a prática de crime de peculato de quantia de natureza sui generis com estreita 
derivação tributária, por suposta apropriação, por Tabelião, de valores públicos pertencentes a 
Fundo de Desenvolvimento do Judiciário deve ser suspensa enquanto o débito estiver pendente de 
deliberação na esfera administrativa em razão de parcelamento perante a Procuradoria do Estado.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em breve delineamento fático, registre-se que o impetrante foi denunciado pela prática do crime de 
peculato doloso em continuidade delitiva (arts. 312 c/c 71 do CP), em face de suposta apropriação de 
valores públicos pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento do Judiciário – FDJ, durante período em 
que exerceu a titularidade de Tabelião de Serventia Extrajudicial. Cabe salientar, ainda, que tais 
valores foram posteriormente parcelados junto à Administração, sendo a dívida parcialmente 
adimplida. Diante desse contexto, a principal insurgência trazida no habeas corpus impetrado pelo 
acusado consiste na falta de justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal, porquanto a 
ausência de individualização de sua conduta no sentido de se apropriar de verbas públicas 
compromete a tipificação do delito como peculato. Sustenta, ademais, que o parcelamento da quantia 
perante a Procuradoria do Estado – considerando a sua natureza tributária – resulta na suspensão de 
sua exigibilidade. Inicialmente, importa ressaltar, da análise da Lei Estadual n. 9.278/2009 
(responsável por enumerar as receitas que compõem o referido fundo), que os valores discutidos 
possuem patente natureza sui generis, porém, guardam estreita derivação tributária, ainda que 
parcialmente, uma vez que inexiste qualquer previsão acerca de quais verbas submetidas ao rol do 
art. 3º da aludida lei estariam sob responsabilidade de repasse do Tabelião, inviabilizando, com isso, 
melhor definição quanto a sua natureza jurídica. Desta feita, a despeito de a conduta analisada não se 
amoldar a crime contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/1990) – pois se trata de agente equiparado 
à funcionário público (art. 327 do CP) –, de certo que o débito originário do ilícito penal é composto 
por quantias das mais variadas naturezas, dentre as quais se incluem as de origem tributária. Deve-
se alertar, ainda, que os bens jurídicos tutelados pelo peculato são o interesse público moral e 
patrimonial da Administração Pública alinhando-se à probidade administrativa. Nos crimes contra a 
ordem tributária, por seu turno, a despeito da inexistência de consenso doutrinário, tutela-se a 
política socioeconômica do Estado de forma ampla. Nessa linha de raciocínio, também não se 
desconhece que os precedentes firmados pela Sexta Turma do STJ (v.g. HC 239.127-RS, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior) consagram a orientação de que não há óbice à persecução penal nas hipóteses 
que envolvem lesão afeta a diversos bens jurídicos tutelados – o que, em princípio, se amoldaria a 
conduta estabelecida no art. 312 do CP. Todavia, necessária a aplicação do distinguishing para afastar 
a subsunção do caso em exame aos precedentes desta Corte Superior. Isso porque, na presente 
hipótese, o delito pressupõe um crédito tributário, ainda pendente de deliberação na seara 
administrativa. De mais a mais, a imputação penal em exame deve se submeter à mesma ratio que 
deu origem ao verbete n. 24 de súmula vinculante do STF – segundo o qual “não se tipifica crime 
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material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do 
lançamento definitivo do tributo” –, já que os fatos narrados na inaugural acusatória pressupõem a 
apropriação de valores de natureza sui generis, porém, com substancial carga tributária, 
possibilitando, inclusive, o parcelamento do débito perante a Administração. Diante desse cenário, 
enquanto pendente de deliberação na esfera administrativa o referido débito – frise-se, in casu, 
composto por valores que também têm origem tributária –, não poderá ser imputado ao impetrante 
o fato típico descrito na denúncia, considerando o viés de ultima ratio do Direito Penal no 
ordenamento jurídico. 
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Número 612 Brasília, 25 de outubro de 2017. 

 

Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
CORTE ESPECIAL 

 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

PROCESSO 
Rcl 31.629-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
20/09/2017, DJe 28/09/2017 

TEMA 
Colaboração premiada. Encontro fortuito de provas. Autoridade com 
prerrogativa de foro. Competência para homologação do acordo. 
Teoria do juiz aparente. 

DESTAQUE 

A homologação de acordo de colaboração premiada por juiz de primeiro grau de jurisdição, que 
mencione autoridade com prerrogativa de foro no STJ, não traduz em usurpação de competência 
desta Corte Superior. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A colaboração premiada é um instituto de cooperação processual, cuja natureza jurídica está 
relacionada à comunicação da ocorrência de um crime ou à provocação da iniciativa do Ministério 
Público a esse respeito. Por esse motivo, tem a característica de delatio criminis, de mero recurso à 
formação da convicção do acusador, e não de elemento de prova. Essa característica restringe a 
possibilidade de exame, na fase inquisitorial, de questionamentos sobre o conteúdo dos depoimentos 
prestados pelo colaborador por parte do órgão jurisdicional. Assim, ao homologar o acordo de 
colaboração premiada, realizando o juízo de delibação do art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013, o juiz 
"se limita a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo ", não existindo "emissão 
de qualquer juízo de valor sobre as declarações do colaborador" (STF, HC 127.483, Tribunal Pleno, DJe 
de 4/2/2016). Sendo a colaboração premiada uma forma de delatio criminis, ou seja, um meio de 
obtenção de elementos de convicção, as informações prestadas pelo colaborador podem se referir até 
mesmo a crimes diversos daqueles que dão causa ao acordo, configurando-se, nessa situação, a 
hipótese da serendipidade ou descoberta fortuita de provas. De fato, o STF possui orientação no 
sentido de que são válidos os elementos probatórios indicativos da participação de pessoas 
detentoras de prerrogativa de foro colhidos fortuitamente no curso de medidas investigativas 
envolvendo indivíduos sem essa prerrogativa. Outra consequência do encontro fortuito de provas é, 
portanto, a incidência da teoria do juízo aparente, segundo a qual é legítima a obtenção de elementos 
relacionados a pessoa que detenha foro por prerrogativa de função por juiz que até aquele momento 
era competente para o processamento dos fatos. Aliás, a tese foi ratificada pela Suprema Corte, 
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segundo a qual: "as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da 
autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado 
incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente" (HC 106.152, 
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJe de 23/6/2016). Na hipótese, como as investigações até então se referiam a 
pessoas sem prerrogativa de foro e a informação a respeito do possível envolvimento de autoridade 
com prerrogativa de foro no STJ somente surgiu com a formalização do acordo de colaboração 
premiada, o juízo de primeiro grau de jurisdição era competente para sua homologação, não 
havendo, portanto, nulidade a ser declarada em relação ao ponto. 

 

 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

PROCESSO 
Rcl 31.629-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
20/09/2017, DJe 28/09/2017 

TEMA 
Colaboração premiada. Encontro fortuito de provas. Autoridade com 
prerrogativa de foro. Remessa imediata dos autos ao foro prevalente. 
Inexistência. Usurpação de competência. Caracterização. 

DESTAQUE 

Ocorrendo a descoberta fortuita de indícios do envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro, os 
autos devem ser encaminhados imediatamente ao foro prevalente, definido segundo o art. 78, III, do 
CPP, o qual é o único competente para resolver sobre a existência de conexão ou continência e acerca 
da conveniência do desmembramento do processo. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A segunda insurgência devolvida ao conhecimento do STJ se limita a definir se o juiz responsável pela 
homologação do acordo de colaboração premiada, que envolva autoridade com prerrogativa de foro, 
possui competência para decidir sobre o processamento de fatos atribuídos ao delator, com 
probabilidade de serem conexos ou continentes àqueles imputados à referida autoridade. Sobre o 
ponto, ressalte-se que, sendo obtidos, por descoberta fortuita, elementos de convicção que 
relacionem a conduta de pessoa que detenha foro de prorrogativa de função ao crime inicialmente 
imputado a outras pessoas, os autos em conjunto devem ser encaminhados ao juízo prevalente para 
que se decida sobre a existência de conexão ou continência entre os crimes e para que se delibere 
sobre a conveniência do desmembramento do processo. Com efeito, é o juízo prevalente, definido 
segundo a regra do art. 78, III, do CPP, quem deve resolver sobre a conexão e continência e sobre a 
separação dos processos. Aliás, a jurisprudência do STF consigna que “não cabia ao Juízo de primeiro 
grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de 
prerrogativa de foro – em razão das funções em que se encontravam investidos –, determinar a cisão 
das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que 
acabou por usurpar competência que não detinha” (STF, AP 871 QO, Segunda Turma, DJe 
29/10/2014). Sendo assim, a existência da probabilidade de condutas atribuíveis a autoridade com 
prerrogativa de foro nesta Corte estarem envolvidas com os fatos inicialmente apurados no primeiro 
grau de jurisdição acarreta a modificação da competência para o processamento da investigação, 
devendo o STJ passar a examinar sua efetiva ocorrência e, se for o caso, deliberar a respeito da 
existência de conexão ou continência, bem como sobre eventual conveniência do desmembramento 
do processo. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

PROCESSO 
EREsp 1.515.895-MS, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, 
julgado em 20/09/2017, DJe 27/09/2017 

TEMA 

Embargos de divergência. Ação coletiva. Direito à informação. Dever 
de informar. Rotulagem de produtos alimentícios. Presença de glúten. 
Prejuízos à saúde dos doentes celíacos. Insuficiência da 
informação-conteúdo "contém glúten". Necessidade de 
complementação com a informação-advertência sobre os riscos do 
glúten à saúde dos doentes celíacos. 

DESTAQUE 

O fornecedor de alimentos deve complementar a informação-conteúdo "contém glúten" com a 
informação-advertência de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência traçada envolve a suficiência dos dizeres "contém glúten" ou "não contém glúten", 
contidas nas embalagens de alimentos industrializados, para cumprimento das exigências 
informativas. O acórdão embargado, da Terceira Turma, entendeu "ser suficiente a informação 
'contém glúten' ou 'não contém glúten', para alertar os consumidores afetados pela referida proteína". 
Já o acórdão da Segunda Turma, invocado como paradigma, considerou "não ser suficiente a 
informação 'contém glúten', pois a informação deve ser complementada pela advertência sobre a 
prejudicialidade do glúten à saúde dos doentes celíacos". Sobre o tema, o inciso II do art. 6º do Código 
de Defesa do Consumidor estabelece que o direito à informação está relacionado com a liberdade de 
escolha daquele que consome e vinculado à correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os 
produtos e os serviços postos no mercado de consumo. Por sua vez, o dever de informar também 
deriva do respeito aos direitos básicos do consumidor, designadamente do disposto no inciso III do 
dispositivo legal supra, o qual prevê, como essencial, a "informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Ao cuidar da oferta nas práticas 
comerciais, o CDC traz, em seu art. 31, pelo menos quatro categoriais de informação, intimamente 
relacionadas: i) informação-conteúdo - correspondente às características intrínsecas do produto ou 
serviço; ii) informação-utilização - relativa às instruções para o uso do produto ou serviço; iii) 
informação-preço - atinente ao custo, formas e condições de pagamento; e iv) 
informação-advertência - relacionada aos riscos do produto ou serviço. Perante as exigências do art. 
37, §§ 1º e 3º do CDC, a expressão "contém glúten" é uma informação-conteúdo e como tal, é omissa e 
incompleta, devendo ser complementada por uma informação-advertência. Acrescente-se que a 
redação lacunosa do art. 1º da Lei n. 10.674/2003 (Lei do Glúten), que ab-rogou a Lei n. 8.543/1992, 
não esvazia o comando do art. 31 do CDC (Lei 8.078/1990), que determina, na parte final de seu 
caput, que o fornecedor de produtos ou serviços deve informar "sobre os riscos que apresentam à 
saúde e segurança dos consumidores", o que equivale a uma necessária informação-advertência. Para 
que a informação seja correta, clara e precisa, torna-se necessária, portanto, a integração jurídica 
entre a Lei do Glúten (lei especial) e o Código de Defesa do Consumidor (lei geral), pois, em matéria 
de fornecimento de alimentos e medicamentos, ainda mais a consumidores hipervulneráveis, não se 
pode contentar com o standard mínimo e sim com o standard mais completo possível. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO 
RMS 53.506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017 

TEMA 

Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. 
Desistência de candidatos melhor classificados. Impetrante que passa 
a figurar no número de vagas previstas no edital. Direito à nomeação. 
Existência. Segurança concedida. 

DESTAQUE 

A desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa em 
direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do 
número de vagas previstas no edital. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao 
rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de 
novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 
administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de 
revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do 
certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Por outro lado, em relação àqueles 
candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
n. 598.099/MS, também submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação no sentido 
haver direito à nomeação. Após o julgamento do referido recurso extraordinário, a Corte Suprema, ao 
aplicar a tese aos casos concretos, firmou o entendimento de que havendo desistência de candidatos 
melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a 
expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à vaga 
disputada. Conclui-se, dessa forma, o alinhamento desta Corte Superior às balizas definidas pelo STF 
no já mencionado RE n. 598.099/MS, em que "para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento 
do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora 
seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma 
situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame 
público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, 
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou 
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução 
drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente 
necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente 
não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível". Na 
hipótese, vale destacar que o ente da federação não se desincumbiu de comprovar nenhum desses 
aspectos, razão pela qual a vedação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal não deve ser aplicada 
ao caso em exame. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL 

PROCESSO 
REsp 1.420.396-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, por unanimidade, julgado 
em 19/09/2017, DJe 29/09/2017 

TEMA 

Atividade fiscalizatória dos Conselhos Regionais de Contabilidade. 
Fiscalização de livros e documentos contábeis de empresário ou 
sociedade empresária em poder de contadores. Possibilidade legal. 
Autorização que decorre do Decreto-Lei n. 9.295/46. Compatibilidade 
com a restrição prevista no art. 1.190 do Código Civil. Inocorrência de 
violação à privacidade e ao sigilo profissional. 

DESTAQUE 

O ato do Conselho de Contabilidade que requisita dos contadores e dos técnicos os livros e fichas 
contábeis de seus clientes, a fim de promover a fiscalização da atividade contábil dos profissionais 
nele inscritos, não importa em ofensa aos princípios da privacidade e do sigilo profissional. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia jurídica está em definir se os Conselhos Regionais de Contabilidade, no exercício de 
seu poder de polícia, detêm ou não a prerrogativa de fiscalizar a atuação de seus associados, 
sobretudo mediante o exame dos livros e documentos contábeis de sua clientela, bem assim, se tal 
agir configuraria violação à garantia da privacidade e do sigilo profissional. Conforme se depreende 
do art. 1.190 do Código Civil, apenas nos casos previstos em lei poderá a autoridade, juiz ou tribunal 
requisitar livros e fichas contábeis do empresário ou sociedade empresária para verificar a 
observância das formalidades legais. Na hipótese, o Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade, autoridade administrativa que é, possui ostensivo respaldo em lei para o exercício da 
atividade fiscalizatória sob crítica. De fato, tal licença fiscalizatória advém do Decreto-Lei n. 
9.295/46, que criou o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade. 
Já no art. 2º desse diploma vem assinalado que "A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim 
entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e técnicos em contabilidade, será exercida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade a que se refere o 
art. 1º". No mesmo diapasão, seu art. 10, letra "c", preconiza ser atribuição dos Conselhos Regionais 
"fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros, impedindo e punindo as infrações, e 
bem assim, enviando às autoridades competentes minuciosos e documentados relatórios sobre fatos que 
apurem, e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada". Dessa forma, como de fato existe previsão 
legal específica para o exercício fiscalizatório pelos Conselhos de Contabilidade, pode-se concluir que 
a salvaguarda empresarial prevista no reportado art. 1.190 do Código Civil está sendo respeitada. Por 
fim, assevera-se que a fiscalização exercida tem por foco central verificar, não o mérito em si, mas os 
aspectos relacionados à forma, ou seja, atestar se o profissional da contabilidade, na sua rotina de 
trabalho, observa as normas técnicas concernentes à atividade contábil. Sendo esse o propósito 
primeiro da fiscalização desenvolvida pela entidade classista, não se antevê afronta à privacidade e 
ao sigilo profissional dos escritórios fiscalizados e da escrituração contábil de seus clientes. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO 

PROCESSO 
REsp 1.530.017-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017 

TEMA 

Taxa para emissão, renovação, transferência e expedição de segunda 
via de certificado de registro de arma de fogo particular. Isenção. Arts. 
6º e 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). 
Extensão aos policiais rodoviários federais aposentados. 
Impossibilidade. Benefício vinculado ao efetivo exercício do cargo. 

DESTAQUE 

A isenção do recolhimento da taxa para emissão, renovação, transferência e expedição de segunda 
via de certificado de registro de arma de fogo particular prevista no art. 11, § 2º, da Lei n. 
10.826/2003 não se estende aos policiais rodoviários federais aposentados. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Estatuto do Desarmamento, instituído pela Lei n. 10.826/2003, ressalvou da proibição de porte de 
arma de fogo prevista no art. 6º os integrantes dos órgãos incumbidos da segurança pública do País, 
dentre os quais se inclui a Polícia Rodoviária Federal (art. 144, II, da Constituição da República). O 
referido Estatuto, em seu art. 11, instituiu taxas para emissão, renovação, transferência e expedição 
de segunda via de certificado de registro de arma de fogo particular, isentando desta cobrança os 
integrantes dos órgãos de segurança pública. Nesse ponto, a controvérsia cinge-se a definir o alcance 
dessa norma de isenção aos policiais rodoviários aposentados. É cediço que a aposentadoria constitui 
forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a 
espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Por conseguinte, a 
aposentação regularmente concedida despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao 
exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo. Desse modo, se, por um lado, ao 
passar à inatividade o servidor é eximido de ônus funcionais, por outro é razoável que deixe de 
usufruir, via de regra, de direitos e instrumentos colocados à sua disposição para o desempenho 
efetivo do cargo, discrímen esse justificado por aspectos factuais e axiológicos diferenciados. Logo, 
embora o agente de segurança pública preserve em certa medida o vínculo institucional com a 
corporação, esse liame é, a partir da aposentadoria, de cunho preponderantemente previdenciário. 
Isso considerado, é induvidoso que a norma isentiva do art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, 
destina-se aos servidores ativos, é dizer, aqueles cuja utilização da arma de fogo, institucional e/ou 
particular, é indeclinável em virtude do risco a que estão expostos por força do exercício diuturno e 
efetivo das atribuições do cargo. Por fim, consigna-se que o entendimento desta Corte em torno da 
interpretação da norma de isenção, firmado em julgamento de recurso especial submetido ao rito do 
art. 543-C do CPC/73, é no mesmo sentido: "[...] revela-se interditada a interpretação das normas 
concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido 
de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto 
expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN" (REsp n. 1.116.620-BA, Rel. 
Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 25/8/2010). 
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RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

PROCESSO REsp 1.382.354-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
22/08/2017, DJe 04/10/2017 

TEMA IPI. Aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem submetida ao regime de suspensão. Manutenção e 
utilização de crédito pelo estabelecimento industrial. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

A manutenção e a utilização do crédito de IPI submetido à suspensão são incentivos fiscais 
reservados ao estabelecimento industrial fabricante das matérias-primas, dos produtos 
intermediários e dos materiais de embalagem que os vende (saída) para empresas que os utilizam na 
industrialização de produtos destinados à exportação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se empresa que não seja fabricante de matérias-primas, materiais de 
embalagem e produtos intermediários detém direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição desses 
insumos com base, dentre outros diplomas legais, no art. 29, § 5º, da Lei n. 10.637/2002. O 
dispositivo possui a seguinte redação: Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os 
materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à 
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 
2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), 
sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. [...] § 5º A suspensão do 
imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento 
industrial, fabricante das referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem. Da leitura, infere-se que a manutenção e a utilização do crédito de IPI submetido à 
suspensão são incentivos fiscais reservados ao estabelecimento industrial fabricante das 
matérias-primas (MP), dos produtos intermediários (PI) e dos materiais de embalagem (ME), que 
vende (saída) para empresas que os utilizam na industrialização de produtos destinados à 
exportação. Nessa hipótese, o fato gerador do IPI ocorre e o crédito tributário é constituído, porém, o 
pagamento é protraído, sendo dispensado quando atingida a condição exigida (exportação dos 
produtos industrializados). Por seu turno, observa-se que o dispositivo não se refere à aquisição dos 
bens pelo estabelecimento industrial que não seja fabricante dos referidos materiais. A etapa de 
aquisição (entrada) de MP, PI e ME com exigibilidade suspensa do IPI por empresa que industrializa 
esses bens para exportação não gera crédito do IPI, uma vez que esse imposto não é efetivamente 
pago, não havendo cumulatividade a evitar nos termos do art. 153, IV, § 3º, II da Constituição Federal. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

PROCESSO 
REsp 1.405.296-AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017 

TEMA 
Imposto de Renda. Pagamento de precatório judicial. Cessão de 
crédito. Base de cálculo. Alíquota aplicável. Natureza do crédito 
originário. 

DESTAQUE 

A cessão de crédito de precatório não tem o condão de alterar a base de cálculo e a alíquota do 
Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo 
originariamente favorecido pelo precatório. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal diz respeito à alíquota e a base de cálculo de Imposto de Renda aplicável por 
ocasião do recebimento de precatórios cedidos à empresa de concessionária de serviços de telefonia; 
se de 15% - por se tratar de cessão de direitos compreendida como ganho de capital no Regulamento 
Geral de Renda, ou de 27,5% - considerando a natureza salarial do crédito originário. De início, 
cumpre observar que diante da expedição de precatório judicial, a pessoa física ou jurídica favorecida 
aufere acréscimo de renda (salvo em caso de execução de verba indenizatória), que configura fato 
gerador que se adequa à hipótese de incidência legal do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I e 
II do CTN. Logo, parte do montante pago mediante precatório deixa de ser da titularidade do 
favorecido, sendo retida e transferida à Fazenda Pública a título de Imposto de Renda sobre aquele 
acréscimo patrimonial obtido quando do êxito ao fim da execução. O fato gerador da obrigação 
tributária surge no momento da expedição do precatório, quando há aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica da renda, haja vista que o precatório nada mais é que um direito de crédito 
líquido, certo e exigível proveniente de decisão judicial transitada em julgado em favor de um 
determinado beneficiário. Destaque-se que a cessão de crédito desse precatório não tem o condão de 
alterar a tributação do Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito 
passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desinfluente a 
ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação. 
Assim, em que pese a cessão de crédito de precatório, a retenção é regida por legislação aplicável ao 
sujeito passivo do Imposto de Renda (cedente), permanecendo hígidas a base de cálculo e a alíquota 
originárias (no caso, de 27,5% sobre o valor constante do precatório, por se tratar de verba salarial), 
haja vista que a natureza jurídica da renda que o originou não sofre alteração, sendo incabível se 
opor ao Fisco as convenções e acordos particulares decorrentes da cessão de crédito, de caráter 
nitidamente privado, a fim de interferir na definição do sujeito passivo, da base de cálculo ou da 
alíquota do tributo aqui debatido, diante da vedação expressa do art. 123 do CTN. Dessa forma, a 
orientação dos órgãos julgadores do STJ responsáveis pelas controvérsias relativas a Direito Público 
fica pacificada, na medida em que a Segunda Turma desta Corte já se manifestara sobre o tema, 
conforme se verifica dos seguintes precedentes: RMS 42.409-RJ e REsp 1.505.010-DF, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2015 e 9/11/2015, respectivamente. 
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SEGUNDA TURMA  

 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO MARÍTIMO 

PROCESSO REsp 1.662.196-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 19/09/2017, DJe 25/09/2017 

TEMA Atividade de praticagem. Limites da intervenção do estado na ordem 
econômica. Fixação de preços máximos pela autoridade marítima. 

DESTAQUE 

Não é válido o disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto n. 7.860/2012 que estabelece a intervenção da 
autoridade pública na atividade de praticagem, para promover, de forma ordinária e permanente, a 
fixação dos preços máximos a serem pagos na contratação dos serviços em cada zona portuária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da autoridade pública na atividade de praticagem, 
para promover, de forma ordinária e permanente, a fixação dos preços máximos a serem pagos na 
contratação dos serviços em cada zona portuária. Insta salientar, de início, que o exercício do 
trabalho de praticagem é regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, que, em seu art. 3º, outorga à 
autoridade marítima a sua implantação e execução, com vista a assegurar a salvaguarda da vida 
humana e a segurança da navegação, no mar aberto e nas hidrovias, justificando, dessa forma, a 
intervenção estatal em todas as atividades que digam respeito à navegação. Denota-se, da leitura dos 
artigos 4º, 12, 13 e 14 da citada legislação, que o serviço tem natureza privada, confiada a particular 
(práticos) que preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e 
habilitação, e entregue à livre iniciativa e concorrência. A respeito da atribuição que se pode conferir 
à autoridade marítima, para elaborar propostas sobre regulação de preços, abrangência das zonas e 
medidas de aperfeiçoamento relativas ao serviço, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, que trata 
sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta a questão 
dos preços dos serviços de praticagem, dispondo em seu art. 6º que os valores devem ser livremente 
negociados entre as partes interessadas, seja pelo conjunto dos elementos ou para cada um deles 
separadamente. Não obstante a livre concorrência para a formação dos preços dos serviços, bem 
como o caráter excepcional da intervenção da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a 
continuidade do serviço - tema disciplinado pela lei citada alhures e ratificado pela primeira 
regulamentação -, editou-se, em 6 de dezembro de 2012, o Decreto n. 7.860, por meio do qual foi 
estabelecida nova hipótese de intervenção tarifária da autoridade pública, agora de forma 
permanente e ordinária. Para solucionar a existente antinomia entre os dois decretos 
regulamentares, frise-se que a Lei n. 9.537/1997 estabelece que a autoridade marítima poderá fixar o 
preço do serviço, não se afigurando o imperativo que conduza à ideia da obrigatoriedade do 
tabelamento dos referidos preços nem que possa fazê-lo em caráter permanente, a partir do juízo 
discricionário do administrador público. Outrossim, em consonância com os ditames constitucionais 
estabelecidos nos arts. 170 e 174 da Carta Magna, a intervenção do Estado na economia como 
instrumento de regulação dos setores econômicos deve ser exercida com respeito aos princípios e 
fundamentos da ordem econômica, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos 
pilares da República. Dessa forma, é inconcebível a intervenção do Estado no controle de preços de 
forma permanente, como política pública ordinária, em atividade manifestamente entregue à livre 
iniciativa e concorrência, ainda que definida como essencial. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO REsp 1.677.380-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017 

TEMA 

Teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Recusa em se submeter 
ao exame. Sanção administrativa. Art. 277, § 3º c/c art. 165 do CTB. 
Autonomia das infrações. Identidade de penas. Desnecessidade de 
prova da embriaguez. 

DESTAQUE 

A sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova, 
uma vez que a infração reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de 
recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, 
consumada com o comportamento contrário ao comando legal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a consequência administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a se submeter 
a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou 
outra substância psicoativa. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem 
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência. Já o art. 277, § 3º, na redação dada pela Lei n. 11.705/2008, determina a aplicação das 
mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se 
submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que permitam certificar seu 
estado (art. 277, caput). Dessume-se haver duas infrações autônomas, embora com mesmo 
apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que 
permitam aos agentes de trânsito apurar o seu estado. Cumpre salientar que a recusa em se 
submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se 
confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo 
descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput, por remissão ao consequente legal, 
como forma de desestimular a obstrução da fiscalização e a colocação de dificuldades na apuração da 
segurança viária. Releva observar que o art. 277, caput, do CTB se limita a estipular uma obrigação de 
fazer imposta por lei, cuja inobservância acarreta os efeitos do seu § 3º. A prova da referida infração 
é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro 
meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal. Caso o CTB não punisse o condutor que 
descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo 
legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela 
consequência menos gravosa, tornando o dever estabelecido do caput do art. 277 mera faculdade 
estabelecida em favor do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e 
científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de acidentes. Destarte, a 
identidade de penas, mercê da diversidade de tipos infracionais, nada mais é do que resultado lógico 
da previsão adequada na legislação de mecanismo para assegurar efetividade à determinação de 
regras de conduta compatíveis com a política legislativa estabelecida pela norma. Outrossim, tem-se 
que a norma prevista não afronta o princípio nemo tenetur se detegere, cuja origem remonta na 
garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem 
ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Tal princípio aplica-se de forma irrestrita aos 
processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção. É possível admitir a incidência 
ampliada do princípio quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. 
Nas situações, entretanto, em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais 
distintos, a garantia não guarda aplicação. É o caso do § 3º do art. 277 do CTB, pois este se dirige a 
deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as 
sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. 
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TERCEIRA TURMA 

 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

PROCESSO 
REsp 1.675.015-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 12/9/2017, DJe 14/9/2017   

TEMA 
Ação de compensação por danos morais. Prisão efetuada por policial 
fora do exercício das funções. Ofensa à liberdade pessoal. Dano 
configurado.   

DESTAQUE 

A privação da liberdade por policial fora do exercício de suas funções e com reconhecido excesso na 
conduta caracteriza dano moral in re ipsa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O contexto delineado pelo Tribunal de origem revela que, ao largo do debate acerca da prática de 
eventual crime de desacato, houve uma atuação arbitrária por policial ao algemar pessoa idosa, no 
interior do condomínio onde moram, em meio a uma discussão, o que lhe causou severas lesões 
corporais, caracterizando-se, assim, a ofensa a sua liberdade pessoal e, consequentemente, a sua 
dignidade. Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, a prisão, quando não 
decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, é autorizada pelo Estado no 
flagrante delito ou em hipóteses excepcionais, mediante ordem escrita e fundamentada do juiz, na 
qual fiquem demonstradas a sua necessidade e a adequação às circunstâncias que a justificam. Nesse 
sentido, o respeito pela condição fundamental de liberdade é consectário natural do postulado da 
dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, como um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil, constitui, segundo a doutrina, verdadeira “cláusula geral de tutela e promoção da pessoa 
humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento”. Não por outro motivo, a ordem jurídica 
brasileira qualifica a prisão ilegal como crime, e, na esfera cível, como ato ofensivo à liberdade 
pessoal (art. 954, parágrafo único, II, do CC/02). Sob essa ótica, porque constitui grave violação da 
integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa a sua dignidade enquanto ser humano, a 
privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado e fora do exercício das funções, 
caracteriza dano moral in re ipsa.  
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RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

PROCESSO 
REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017  

TEMA 
Promessa de compra e venda de imóvel em construção. Atraso da 
obra. Cláusula de tolerância. Validade. Previsão legal. Peculiaridades 
da construção civil. Atenuação de riscos. Benefício aos contratantes. 

DESTAQUE 

Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em 
construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 
(cento e oitenta) dias. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para 
o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de 
entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) 
dias: a conhecida cláusula de tolerância. É certo que a esses contratos de incorporação imobiliária, 
embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei n. 4.591/1964), também se 
aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a 
uso próprio do adquirente ou de sua família. De qualquer modo, apesar de o Código de Defesa do 
Consumidor incidir na dinâmica dos negócios imobiliários em geral, não há como ser reputada 
abusiva a cláusula de tolerância. Isso porque existem no mercado diversos fatores de 
imprevisibilidade que podem afetar negativamente a construção de edificações e onerar 
excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão 
de obra, crise no setor, entre outros contratempos. Assim, a complexidade do negócio justifica a 
adoção no instrumento contratual, desde que razoáveis, de condições e formas de eventual 
prorrogação do prazo de entrega da obra, o qual foi, na realidade, apenas estimado, tanto que a 
própria lei de regência disciplinou tal questão, conforme previsão do art. 48, § 2º, da Lei n. 
4.591/1964. Logo, observa-se que a cláusula de tolerância para atraso de obra possui amparo legal, 
não constituindo abuso de direito (art. 187 do CC). Por outro lado, não se verifica também, para fins 
de mora contratual, nenhuma desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que 
comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual 
concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, 
pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra 
de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. Por seu turno, no 
tocante ao tempo de prorrogação, deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o 
lapso de 180 (cento e oitenta) dias, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da 
incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei n. 
4.591/1964 e 12 da Lei n. 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do 
produto (art. 18, § 2º, do CDC). Assim, a cláusula de tolerância que estipular prazo de prorrogação 
superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada abusiva, devendo ser desconsiderados os dias 
excedentes para fins de não responsabilização do incorporador.  
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RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

PROCESSO 
REsp 1.679.190-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017. 

TEMA 
Plano de saúde. Transtorno mental. Depressão. Tratamento 
psicoterápico. Limitação do número de consultas. Abusividade. 

DESTAQUE 

Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em 
limitação/interrupção de tratamento psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais 
asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, devendo as consultas excedentes 
ser custeadas em regime de coparticipação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixa 
periodicamente diretrizes de atenção à saúde bem como atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde, que constitui a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados 
de assistência à saúde. Para os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, o art. 21, 
inciso IV da Resolução Normativa (RN) n. 338/2013 da ANS, dispôs sobre a cobertura de 
psicoterapia, limitada, entretanto, ao número de sessões estabelecido em um de seus anexos. Por seu 
turno, o Anexo II da referida resolução estabeleceu diferentes quantidades de sessões ou de 
consultas obrigatórias mínimas a serem custeadas pelo plano de saúde conforme o grau de 
severidade do transtorno mental. Posteriormente, com a superveniência da RN n. 387/2015, algumas 
coberturas mínimas foram ampliadas, como as sessões de psicoterapia que passaram de 12 (doze) 
por ano de contrato para 18 (dezoito). Ocorre que os tratamentos psicoterápicos são contínuos e de 
longa duração, de modo que um número tão exíguo de sessões anuais não é capaz de remediar a 
maioria dos distúrbios mentais. Dessa forma, a restrição severa de cobertura poderá provocar a 
interrupção da própria terapia, o que comprometerá o restabelecimento da higidez mental do 
usuário, a contrariar não só princípios consumeristas (art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990), mas também 
os de atenção integral à saúde na Saúde Suplementar (art. 3º da RN n. 338/2013, hoje art. 4º da RN n. 
387/2015). Ademais, em conformidade com entendimento firmado por esta Corte Superior, é de 
rigor que o médico ou profissional habilitado – e não o plano de saúde – tenha autonomia para aferir 
o período de atendimento adequado segundo as necessidades de cada paciente, de forma que a 
operadora não pode limitar o número de sessões recomendadas para o tratamento integral de 
determinado transtorno mental. Assim, será abusiva qualquer cláusula contratual ou ato da 
operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento psicoterápico por 
esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
da ANS. Logo, o número de consultas/sessões anuais de psicoterapia fixado pela ANS deve ser 
considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela operadora 
de plano de saúde; mas, para não haver o esvaziamento do tratamento da enfermidade mental, a 
quantidade que ultrapassar tais balizas deverá ser suportada tanto pela operadora quanto pelo 
usuário, em regime de coparticipação, aplicando-se, por analogia, o que ocorre nas hipóteses de 
internação em clínica psiquiátrica. A estipulação de coparticipação nessas situações se revela 
necessária, porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o 
prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, 
§ 2º, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram 
consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para 
ambas as partes. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL 

PROCESSO 
REsp 1.374.232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017. 

TEMA 
Ação coletiva. Direitos individuais homogêneos. Remessa necessária. 
Não cabimento.  

DESTAQUE 

Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei n. 4.717/65, 
nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida se refere à aplicabilidade da remessa necessária em ação civil pública 
ajuizada com o objetivo de tutelar direitos individuais homogêneos de consumidores aderentes a 
determinados planos coletivos de seguro de vida. No que se refere à ação civil pública, a controvérsia 
surge em razão de a Lei n. 7.347/85 não haver previsto dispositivo que verse sobre a necessidade de 
reexame por Tribunal, apesar das similitudes entre os direitos e interesses tutelados por meio desse 
instrumento e da ação popular, que prevê esse instituto no art. 19 da Lei n. 4.717/65. Assim, 
buscando norma de integração dentro do microssistema processual da tutela coletiva, a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável o reexame 
necessário nas hipóteses de ação civil pública, independentemente da presença de pessoa de direito 
público no polo passivo. No entanto, cumpre estabelecer se o mesmo entendimento deve ser 
aplicável às ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Nesse ponto, 
importante consignar que os direitos transindividuais e individuais homogêneos são distintos 
inclusive em razão de expressa disposição legal, nos termos do art. 81, parágrafo único, I e II, do CDC. 
Cuidando-se de situações heterogêneas, portanto, há de se questionar a possibilidade de empregar as 
mesmas consequências jurídicas. Para se obter essa resposta, importante consignar que para se valer 
do raciocínio analógico, não basta que haja semelhança entre as duas hipóteses. É necessário, ainda, 
que as semelhanças ocorram em características das situações que constituam a causa para que a 
mesma solução seja concedida à hipótese não regulamentada. As razões que fundamentaram o 
raciocínio analógico para a aplicação do art. 19 da Lei da Ação Popular a hipóteses de ação civil 
pública (Lei n. 7.347/85) - sua transindividualidade e sua relevância para a coletividade como um 
todo - não são observadas em litígios que versem exclusivamente sobre direitos individuais 
homogêneos, os quais são apenas acidentalmente coletivos. Isso porque a coletivização dos direitos 
individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade de permitir uma 
tutela mais efetiva em juízo, carecendo de uma razão essencial ou ontológica para essa classificação. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

PROCESSO 
REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 
unanimidade, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017   

TEMA 
Propriedade industrial. Conjunto-imagem (trade dress). 
Comercialização de produto afim. Embalagens assemelhadas. 
Concorrência desleal. Perícia técnica. Necessidade.   

DESTAQUE 

A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem 
(trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A matéria devolvida ao conhecimento do STJ se limita a analisar a extensão protetiva assegurada ao 
conjunto-imagem de produto ou serviço (trade dress) no que tange à caracterização de danos morais 
e patrimoniais. Inicialmente, cabe registrar que o conjunto-imagem (trade dress) é a soma de 
elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, 
vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. Não se 
confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por 
elementos passíveis de registro. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem 
de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em 
ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes 
(art. 209 da LPI). Cabe destacar que o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de 
propriedades industriais é limitado e somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar as 
condutas concorrenciais que desbordem a razoabilidade da disputa legítima, encontrando suas 
balizas ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal (hipótese em análise), ora na 
usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação 
de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de "pegar carona" no sucesso obtido pelo 
investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem 
não registrado na forma legalmente exigida. Ao se analisar a confusão entre marcas, os parâmetros 
anunciados pela doutrina já introduziam a importância fundamental dos elementos laterais para 
captura da atenção e do interesse do público-alvo no momento do posicionamento de produtos no 
mercado. No contexto do conjunto-imagem, deve-se transpor a fronteira da questão de direito 
marcário para se adentrar ao campo fático da concorrência desleal, uma vez que se contrapõem 
marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, como no caso dos autos, porém se alega que a 
imagem global do produto é capaz de implantar no imaginário do consumidor a confusão entre os 
produtos concorrentes. Em razão dessas nuances, a confusão que caracteriza concorrência desleal é 
questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço 
e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade 
da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.   
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RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

PROCESSO 
REsp 1.642.327-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017 

TEMA 

Sociedade Anônima. Incorporação de ações. Transformação de 
controlada em subsidiária integral. Oferta pública. Ausência de 
previsão legal. Equiparação a fechamento de capital. Aplicação do art. 
4º, § 4º, da Lei das S/A por analogia. Descabimento. 

DESTAQUE 

Não configura o fechamento em branco ou indireto de capital a hipótese de incorporação de ações de 
sociedade controlada para fins de transformação em subsidiária integral (art. 252 da Lei das S/A), 
realizada entre sociedades de capital aberto, desde que se mantenha a liquidez e a possibilidade de 
os acionistas alienarem as suas ações. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de a companhia controladora realizar oferta pública 
de aquisição de ações em favor dos acionistas preferenciais de companhia que teve suas ações 
incorporadas para fins de transformação em subsidiária integral. O fechamento de sociedade aberta 
consiste no cancelamento do registro, ou registros de negociação das ações e valores mobiliários 
emitidos pela companhia, e envolve procedimentos, estabelecidos na lei e em regulamentos, com o 
objetivo de zelar pelos interesses dos minoritários. A lei estabelece como condição para o 
fechamento da companhia a absorção das ações em circulação no mercado pelo acionista 
controlador. Para tanto, o controlador possui a obrigação de formular oferta pública de aquisição de 
todas as ações (ordinárias e preferenciais) por preço justo, conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 
n. 6.404/1976. Por outra via, tem-se por incorporação, segundo a doutrina mais especializada, a 
operação pela qual uma sociedade anônima se torna subsidiária integral de outra. Viabiliza-se pelo 
aumento do capital social da incorporadora, com emissão de novas ações, que serão subscritas em nome 
dos acionistas da futura subsidiária (a sociedade cujas ações são incorporadas), ao mesmo tempo em 
que se transfere à titularidade da primeira toda a participação societária representativa do capital 
social desta última. Cumpre salientar que, nos moldes do art. 252 da Lei das S/A, a incorporação pode 
ser deliberada pelo controlador que detenha mais da metade das ações com direito a voto, restando 
aos minoritários dissidentes tão somente a opção pelo direito de retirada, que nem sempre é 
vantajosa, pois o reembolso da ação é calculado, em regra, pelo valor patrimonial da ação (cf. art. 45 
da Lei n. 6.404/1976). Portanto, a incorporação de ações difere da incorporação de uma sociedade 
por outra, pois, no primeiro caso, a sociedade incorporada continua existindo, na condição de 
subsidiária integral, ao passo que, no segundo, a sociedade incorporada é simplesmente extinta. 
Pode-se dizer, assim, que, na incorporação de ações, o controlador toma a posição do acionista 
minoritário na sociedade incorporada (o que no direito estadunidense é chamado 'squeeze out'), 
retribuindo-o com ações da sociedade incorporadora, haja ou não interesse deste nessa substituição 
de ações. Uma vez alçado à condição de único acionista, o controlador ficaria livre das normas que 
protegiam os minoritários (uma companhia de único acionista não tem minoritário), podendo tomar 
deliberações que antes não seriam tão fáceis de serem aprovadas e implementadas. Para evitar 
fraude à lei (o chamado "fechamento branco"), sempre que o controlador adquirir, direta ou 
indiretamente, ações no mercado que acabem pondo em risco a liquidez desse valor mobiliário, será 
também exigível a realização de oferta pública para aquisição das ações que remanesceram em 
circulação. Tratando-se, no caso dos autos, de companhias de capital aberto, com ações plenas de 
liquidez, não havendo a retirada dos acionistas da possiblidade de alienar suas ações no mercado de 
capitais, não há que se aplicar por analogia a norma prevista no art. 4, § 4º da Lei de S/A. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

PROCESSO 
REsp 1.627.286-GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 20/06/2017, DJe 03/10/2017 

TEMA 

Inventário. Participação acionária. Sociedade anônima. Inventariante. 
Alteração do poder de controle. Acervo patrimonial. Alienação. 
Impossibilidade. Atuação. Limite. Administração e conservação dos 
bens. 

DESTAQUE 

O inventariante, representando o espólio, não tem poder de voto em assembleia de sociedade 
anônima da qual o falecido era sócio, com a pretensão de alterar o controle da companhia e vender 
bens do acervo patrimonial, cujo benefício não se reverterá a todos os herdeiros. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão que se põe em debate é definir se votar em nome do falecido em assembleia geral de 
sociedade da qual ele era sócio, com a finalidade de alterar a natureza das ações, convertendo ações 
preferenciais em ordinárias, e vender bens da sociedade, é ato albergado pelos poderes de gestão do 
inventariante. Inicialmente, ressalta-se que, no momento da sucessão, o patrimônio do falecido se 
constitui numa universalidade de bens, que sofrerá divisão com o término da partilha. Enquanto 
perdura o processo de divisão do patrimônio, é preciso que alguém administre o espólio, zelando 
pelos bens que o integram, daí a figura do inventariante. De acordo com o art. 991, II, do CPC/1973, 
incumbe ao inventariante "administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se 
fossem seus", dependendo de autorização judicial, segundo o art. 992 do mesmo diploma legal, a 
alienação de bens de qualquer espécie, a transação, o pagamento de dívidas do espólio e a realização 
de despesas para a conservação e o melhoramento dos bens. Como se observa da redação da norma, 
o inventariante deve procurar "zelar", isto é, proteger, conservar o patrimônio, de modo que no 
momento da divisão os bens tenham seu valor mantido. Assim, o que se inclui dentro dos poderes de 
administração do inventariante são os atos tendentes à conservação dos bens para a futura partilha, 
como o pagamento de tributos e de aluguéis, realização de reparos e aplicação de recursos, 
atendendo os interesses dos herdeiros. Na hipótese, o inventariante busca alterar o estatuto social da 
companhia, para permitir a conversão de ações preferenciais em ordinárias, atendendo seu interesse 
pessoal e de alguns outros herdeiros. Se realizada a alteração aludida, os herdeiros detentores de 
ações preferenciais, que não têm direito a voto, passariam a ter esse direito, o que poderia modificar 
o controle acionário da companhia. Trata-se, portanto, de ato que extrapola a simples administração. 
Nesse contexto, não há como entender que o voto do inventariante para modificar a natureza das 
ações e a própria estrutura de poder da sociedade anônima esteja dentro dos limites estabelecidos 
pelo art. 991, II, do CPC/1973. Por fim, cumpre assinalar que conforme se verifica do percentual de 
ações que cabe a cada herdeiro, a pretensão do inventariante de converter as ações preferenciais em 
ordinárias somente poderia ser alcançada por ele durante o inventário, na qualidade de 
representante de todos os sucessores, pois com a partilha das ações, não haveria alteração do poder 
de controle e a conversão das ações dependeria da concordância de todos os herdeiros. 



18 

 

QUARTA TURMA   

 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

PROCESSO 
REsp 1.586.910-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 
em 29/08/2017, DJe 03/10/2017 

TEMA 

Prestações de mútuo firmado com instituição financeira. Desconto em 
conta-corrente e desconto em folha. Hipóteses distintas. Aplicação, por 
analogia, da limitação legal ao empréstimo consignado ao mero 
desconto em conta-corrente, superveniente ao recebimento da 
remuneração. Inviabilidade. Dirigismo contratual sem supedâneo 
legal. Impossibilidade.  

DESTAQUE 

A limitação de desconto ao empréstimo consignado, em percentual estabelecido pelos arts. 45 da Lei 
n. 8.112/1990 e 1º da Lei n. 10.820/2003, não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o 
cliente autoriza o débito das prestações em conta-corrente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal questão controvertida consiste em saber se a instituição financeira pode aplicar, por 
analogia, a limitação de desconto utilizada nas hipóteses de crédito consignado em folha para os 
contratos de mútuo em que o cliente autoriza o débito das prestações em conta-corrente. 
Inicialmente, constata-se que a jurisprudência do STJ sobre o tema é dispersa, na medida em que há 
julgados desta Corte que se valem da analogia para limitar o desconto em conta-corrente da 
remuneração ou proventos do devedor aos mesmos limites legais impostos às consignações em folha 
de pagamento. Todavia, não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, 
aplicar essa limitação, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Em 
que pese haver precedentes a perfilhar o entendimento de que a limitação é adotada como medida 
para solucionar o superendividamento, a bem da verdade, opera no sentido oposto, tendo o condão 
de eternizar a obrigação, visto que virtualmente leva à denominada amortização negativa do débito, 
resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. É conveniente salientar que a norma que fixa a 
limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, 
obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao 
financiador - desde que preservado o mínimo existencial - em respeito ao princípio da dignidade da 
pessoa humana. A aplicação dessa limitação aos descontos em conta corrente significa restrição à 
autonomia privada, pois, com exceção do desconto forçoso em folha, não é recomendável estabelecer 
limitação percentual às prestações contratuais estendendo indevidamente regra legal que não se 
subsume ao caso, sob pena de dificultar o tráfego negocial e resultar em imposição de restrição a 
bens e serviços, justamente em prejuízo dos que têm menor renda. Sem mencionar ainda a possível 
elevação das taxas para aqueles que não conseguem demonstrar renda compatível com o 
empréstimo pretendido. Além disso, é desarrazoado que apenas o banco não possa lançar mão de 
procedimentos legítimos para satisfação de seu crédito e que, eventualmente, em casos de 
inadimplência, seja privado, em contraposição aos demais credores, do acesso à justiça, para arresto 
ou penhora de bens do devedor. 
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RECURSOS REPETITIVOS - AFETAÇÃO 

 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

PROCESSO 
ProAfR no REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por 
unanimidade, julgado em 27/09/2017, DJe 04/10/2017 (Tema 983) 

TEMA 

A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do recurso especial 
ao rito do art. 1.036 do CPC, a fim de consolidar o entendimento 
acerca da seguinte controvérsia: Reparação de natureza cível por 
ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de 
violência cometida contra mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar (dano moral). 

 

 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

PROCESSO 
ProAfR no REsp 1.683.324-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por 
unanimidade, julgado em 27/09/2017, DJe 04/10/2017 (Tema 983) 

TEMA 

A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do recurso especial 
ao rito do art. 1.036 do CPC, a fim de consolidar o entendimento 
acerca da seguinte controvérsia: Reparação de natureza cível por 
ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de 
violência cometida contra mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar (dano moral). 
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Número 613 Brasília, 8 de novembro de 2017. 

 

Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
MS 21.669-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, 
julgado em 23/08/2017, DJe 09/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Servidor público. Diretor-Presidente de fundação de natureza privada. 
Processo administrativo disciplinar. Atos ilícitos. Recursos públicos. 
Princípios basilares da administração pública. Lei n. 8.112/1990. 
Aplicabilidade. 

DESTAQUE 

É legal a instauração de procedimento disciplinar, julgamento e sanção, nos moldes da Lei n. 
8.112/1990 em face de servidor público que pratica atos ilícitos na gestão de fundação privada de 
apoio à instituição federal de ensino superior. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público contra ato do Ministro 
da Educação consistente na edição de portaria que determinou a cassação de sua aposentadoria, após 
a conclusão de processo administrativo disciplinar que constatou irregularidades em sua gestão 
frente à fundação de apoio à instituição federal de ensino superior. Nesse cenário, discute-se se os 
atos praticados por servidor público que assumiu cargo de gestão em fundação de natureza privada 
podem ser apurados no âmbito da Lei n. 8.112/1990. Inicialmente, cumpre salientar que as 
fundações de natureza privada são regidas pelo direito privado e possuem o objetivo de propiciar 
agilidade e autonomia às atividades acadêmicas como um todo, captando e administrando recursos 
públicos e/ou privados. Com efeito, embora os atos ilícitos tenham sido perpetrados em uma 
fundação de apoio de natureza privada, é perfeitamente legal a instauração do procedimento 
disciplinar, o julgamento e a sanção, nos moldes da Lei n. 8.112/1990, mormente quando a acusação 
imputada envolve desvios de recursos públicos oriundos de universidade federal - na qual o 
impetrante exercia cargo de professor adjunto -, o que contraria os princípios basilares da 
administração pública. Assim, o fato de passar a integrar também o corpo funcional da fundação não 
faz com que o impetrante deixe de ser servidor público federal, mantendo-se, portanto, sob o 
regramento da Lei n. 8.112/1990. Em outras palavras, o fato de estar vinculado ao ente de apoio não 
o elide das sanções previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Ademais, não 
se pode olvidar que, a despeito do caráter privado da fundação, está-se tratando, na espécie, de 
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entidade para o fim específico de dar apoio a instituição federal, utilizando para isso recursos 
públicos. Nessa esteira, observa-se uma relação intrínseca entre a universidade e a fundação, o que 
implica a observância dos deveres impostos ao servidor público, esteja ele exercendo atividade na 
universidade federal ou na própria fundação de apoio, concomitantemente ou não. Dessa forma, 
eventuais irregularidades praticadas no ente de apoio irão refletir necessariamente na universidade 
federal e causarão, de algum modo, dano ao erário. 
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SEGUNDA SEÇÃO  

 

PROCESSO 
EAREsp 230.380-RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 13/09/2017, DJe 11/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. 
Exclusão do executado do polo passivo. Interposição de apelação ao 
invés de agravo de instrumento. Indução a erro pelo juízo. 
Relativização da dúvida objetiva. Aplicabilidade do princípio da 
fungibilidade. 

DESTAQUE 

O conceito de "dúvida objetiva", para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pode ser 
relativizado, excepcionalmente, quando o equívoco na interposição do recurso cabível decorrer da 
prática de ato do próprio órgão julgador. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Pautou-se a divergência em definir se a indução a erro, pelo próprio órgão julgador, na interposição 
de recurso equivocado, permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O acórdão 
embargado concluiu que "constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade 
recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a 
extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento 
contra sentença que extinguiu totalmente o feito". Já o acórdão paradigma entendeu "ser possível a 
aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o equívoco na interposição do recurso cabível 
decorrer da prática de atos judiciais e cartorários". Inicialmente cumpre salientar que a aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal é possível nas hipóteses em que exista "dúvida objetiva", fundada 
em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da 
decisão judicial a qual se pretende impugnar. Contudo, deve-se ter em mente que, assim como 
existem casos em que a dúvida impera na doutrina e na jurisprudência, há situações em que os 
termos em que é redigida a decisão pelo julgador são determinantes para a interposição equivocada 
do recurso. Na hipótese analisada, embora a decisão do juiz singular não tenha colocado termo ao 
processo de execução, o referido juiz deu-lhe verdadeiro tratamento de sentença - assim 
denominando-a e registrando-a, bem como recebendo e processando o recurso de apelação. Dessa 
forma, o juízo colaborou diretamente para o surgimento da dúvida quanto ao recurso cabível, 
afastando-se a eventual má-fé da embargante na interposição da apelação - o que legitima a aplicação 
do princípio da fungibilidade. 
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.586.950-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. 
Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 19/09/2017, DJe 
09/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. Receitas financeiras. 
Incidência. Alíquotas. Redução e majoração por ato do executivo. Lei n. 
10.865/2004. Possibilidade.  

DESTAQUE 

O Decreto n. 8.426/2015, que restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes sobre receitas financeiras, conforme limites previstos no art. 27, § 2º, da Lei n. 
10.865/2004, não ofende o princípio da legalidade.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, consigna-se que o § 2º do art. 27 da Lei n. 10.865/2004 autorizou o Poder Executivo a 
reduzir ou restabelecer as alíquotas, até percentuais especificados no art. 8º da referida lei, das 
contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas 
jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Com base nessa lei, após a edição do Decreto n. 
5.164/2004, restaram reduzidas a zero as alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre as 
receitas financeiras auferidas, as quais foram mantidas pelo Decreto n. 5.442/2005. Posteriormente, 
essa redução foi revogada pelo Decreto n. 8.426/2015, restabelecendo as alíquotas das contribuições 
ao PIS/PASEP e da COFINS, nos limites previstos na Lei 10.865/2004, para as receitas financeiras. 
Nesse contexto, analisa-se a legalidade desse restabelecimento de alíquotas previsto no Decreto n. 
8.426/2015. Tem-se que em razão de vigorar no nosso sistema jurídico o princípio da estrita 
legalidade no Direito Tributário (art. 150, I, da CF/1988 e art. 97 do CTN), somente em hipóteses 
previstas na própria Constituição Federal é possível excepcionar tal regra. Por outro lado, verifica-se 
que o art. 27 da Lei n. 10.865/2004 autorizou o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer as 
alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras e este o fez através de sucessivos Decretos. 
Nessa senda, em princípio, poder-se-ia dizer que a Lei n. 10.865/2004 não estaria autorizada a dispor 
sobre tal matéria, uma vez que as exceções ao princípio da legalidade previstas na Constituição 
Federal não contemplaram a contribuição ao PIS/PASEP ou à COFINS. Porém, em razão da 
peculiaridade do caso, se essa lei fosse declarada inconstitucional, haveria um prejuízo enorme ao 
contribuinte, pois passariam a vigorar as alíquotas cheias previstas nas Leis n. 10.637/2002 e 
10.833/2003. Além disso, eventual interpretação no sentido da "invalidade do § 2º do art. 27, da Lei n. 
10.865/2004 perante o Código Tributário Nacional, por ser com este incompatível (art. 97, IV)" 
somente poderia ser adotada pela Corte Especial, sob pena de violação à cláusula de reserva do 
Plenário, nos termos da Súmula Vinculante n. 10. Ora, não se declarando a inconstitucionalidade da 
Lei n. 10.865/2004, parte-se do pressuposto de que a lei é válida, devendo o debate passar para o 
âmbito infraconstitucional, examinando-se a legalidade do Decreto n. 8.426/2015 frente à referida 
lei. Uma vez considerada constitucional a lei, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quando 
restabelecer alíquotas das referidas contribuições sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas. 
Então, tanto os Decretos que reduziram a alíquota para zero quanto o Decreto que as restabeleceu 
em patamar inferior ao permitido em lei, agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo 
que se falar em ilegalidade. Por fim, importante consignar que o restabelecimento de alíquotas no 
caso analisado não pode ser considerado um aumento de tributos por via transversa, já que as 
alíquotas estão estabelecidas em lei e o decreto apenas trabalhou dentro do que a lei permitiu. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.617.652-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Ação de resolução de promessa de compra e venda de imóvel c/c 
pedido de revisão de cláusulas contratuais. Cláusula penal 
compensatória. Arras. Natureza indenizatória. Cumulação. 
Impossibilidade. 

DESTAQUE 

Na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a cumulação das arras com a cláusula 
penal compensatória, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia acerca da impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória 
com a retenção das arras. Inicialmente, cumpre salientar que a cláusula penal constitui pacto 
acessório, de natureza pessoal, por meio do qual as partes contratantes, com o objetivo de estimular 
o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta ao 
devedor na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo 
e modo diverso do pactuado. Nos termos do art. 409 do Código Civil de 2002, a cláusula penal, 
também chamada de pena convencional ou simplesmente multa contratual, pode ser classificada em 
duas espécies: (i) a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo 
ou em parte; e (ii) a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento 
da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda 
for possível e útil ao credor. Quando ajustada entre as partes, a cláusula penal compensatória incide 
na hipótese de inadimplemento da obrigação (total ou parcial), razão pela qual, além de servir como 
punição à parte que deu causa ao rompimento do contrato, funciona como fixação prévia de perdas e 
danos. Ou seja, representa um valor previamente estipulado pelas partes a título de indenização pela 
inexecução contratual. De outro turno, as arras se relacionam à quantia ou bem entregue por um dos 
contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. De 
acordo com os arts. 417 a 420 do Código Civil de 2002, a função indenizatória das arras se faz 
presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio (art. 420), mas principalmente 
quando ocorre a inexecução do contrato. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 418, mesmo 
que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o 
irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo 
inadimplemento do contrato, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for 
quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente. Outrossim, de acordo com o 
que determina o art. 419 do CC/02, a parte prejudicada pelo inadimplemento culposo pode exigir 
indenização suplementar, provando maior prejuízo, "valendo as arras como taxa mínima", ou, ainda, 
pode requerer a execução do acordado com perdas e danos, se isso for possível, "valendo as arras 
como o mínimo da indenização". Nesse contexto, evidenciado que, na hipótese de inadimplemento do 
contrato, as arras apresentam natureza indenizatória, desempenhando papel semelhante ao da 
cláusula penal compensatória, é imperiosa a conclusão no sentido da impossibilidade de cumulação 
de ambos os institutos, em face do princípio geral da proibição do non bis in idem (proibição da dupla 
condenação a mesmo título). 
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PROCESSO 
REsp 1.431.606-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. 
Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, julgado em 
15/08/2017, DJe 13/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação indenizatória. Roubo de motocicleta. Emprego de arma de fogo. 
Área externa de lanchonete. Estacionamento gratuito. Fortuito 
externo. Súmula n. 130/STJ. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

A incidência do disposto na Súmula 130/STJ não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de 
lanchonete, praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, ocorrido no 
estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A matéria devolvida ao conhecimento do STJ se limita a definir se há responsabilidade de lanchonete 
por roubo de motocicleta ocorrido nas dependências do estacionamento mantido pelo 
estabelecimento, quando o consumidor retornava a seu veículo após a refeição. Sobre o tema, cumpre 
salientar que, a teor da Súmula 130/STJ "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 
dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Ocorre, porém, que o caso em apreço não 
se amolda à orientação expressada no aludido enunciado sumular, porquanto não se trata aqui de 
simples subtração (furto) ou avaria (dano) da motocicleta pertencente ao autor, mas da subtração 
desta mediante grave ameaça dirigida por terceiros contra sua pessoa, ou seja, verificou-se a 
ocorrência do crime de roubo, que foi praticado, inclusive, com emprego de arma de fogo, o que 
evidencia ainda mais a inevitabilidade do resultado danoso. Como consabido, o art. 393 do Código 
Civil de 2002 elenca a força maior e o caso fortuito como causas excludentes do nexo causal e, por 
consequência, da própria responsabilidade civil. O parágrafo único do mencionado dispositivo, por 
sua vez, dispõe que ambos se configuram na hipótese de fato necessário, cujos efeitos se revelem 
impossíveis de evitar ou impedir. A ideia que subjaz é, por isso mesmo, a de que o "agente" não deve 
responder pelos danos causados na hipótese em que não lhe era possível antever e, sobretudo, 
impedir o acontecimento. Destaca-se também que não se pode comparar a situação em apreço com a 
de estacionamentos privados destinados à exploração direta de tal atividade ou a daqueles 
indiretamente explorados por grandes shopping centers e redes de hipermercados. Nesse aspecto, 
cumpre observar que, no primeiro caso - relativo a demandas indenizatórias promovidas em 
desfavor de empresas voltadas especificamente à exploração do serviço de estacionamento -, esta 
Corte Superior tem afastado a alegação defensiva de ocorrência de força maior por considerar 
configurado fortuito interno, haja vista serem inerentes à atividade comercial explorada, nessa 
hipótese, os riscos oriundos de seus deveres de guarda e segurança que constituem, em verdade, a 
própria essência do serviço oferecido e pelo qual demanda contraprestação. No segundo caso - em 
que figuram no polo passivo de demandas análogas hipermercados ou shopping centers -, a 
responsabilidade tem sido reconhecida pela aplicação da teoria do risco (risco-proveito) conjugada 
com o fato de se vislumbrar, em situações tais, a frustração de legítima expectativa do consumidor, 
que termina sendo levado a crer, pelas características do serviço agregado (de estacionamento) 
oferecido pelo fornecedor, estar frequentando ambiente completamente seguro. No caso concreto, 
nenhuma dessas circunstâncias se faz presente. Afinal, pelo que se pode facilmente colher dos autos, 
o autor foi vítima de assalto na área de estacionamento aberto, gratuito, desprovido de controle de 
acesso, cercas ou de qualquer aparato que o valha, circunstâncias que evidenciam que nem sequer se 
poderia afirmar ser a lanchonete responsável por eventual expectativa de segurança criada pelo 
consumidor. 
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PROCESSO 
REsp 1.510.310-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA 

Embargos de terceiro. Bloqueio de valor depositado em 
conta-corrente conjunta. Solidariedade passiva em relação a terceiros. 
Descabimento. Comprovação da titularidade integral do patrimônio. 
Inocorrência. Penhora. Apenas da metade pertencente ao executado. 

DESTAQUE 

Em se tratando de conta-corrente conjunta solidária, na ausência de comprovação dos valores que 
integram o patrimônio de cada um, presume-se a divisão do saldo em partes iguais, de forma que os 
atos praticados por quaisquer dos titulares em suas relações com terceiros não afetam os demais 
correntistas. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se é possível a presunção de solidariedade passiva entre 
titulares de conta-corrente conjunta perante terceiros, à luz dos arts. 264 e 265 do CC/02. Além 
disso, investiga-se o que acontece quando o titular não comprova os valores que integram o 
patrimônio de cada correntista. Para tanto, faz-se necessária a análise do contrato de conta-corrente, 
uma espécie contratual do ramo do Direito Bancário, o qual regula as operações de banco e as 
atividades daqueles que as praticam em caráter profissional, isto é, pelas instituições financeiras. 
Nessa senda, importa destacar a existência de duas espécies de conta-corrente bancária: a individual 
ou unipessoal e a coletiva ou conjunta. Esta última, por sua vez, classifica-se em fracionária ou 
solidária. A fracionária é aquela que é movimentada por intermédio de todos os titulares, isto é, 
sempre com a assinatura de todos. No que tange à conta conjunta solidária - objeto da discussão -, 
cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, em decorrência da 
solidariedade ativa em relação ao banco. Aliás, sobre o ponto, a doutrina e a jurisprudência desta 
Corte convergem para o entendimento de que, nessa modalidade contratual, existe solidariedade 
ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira mantenedora da 
conta-corrente, de forma que os atos praticados por quaisquer dos titulares não afetam os demais 
correntistas em suas relações com terceiros. Com efeito, a solidariedade inerente à conta-corrente 
conjunta atua para garantir a movimentação da integralidade dos fundos disponíveis em conta 
bancária conjunta, e não para gerar obrigações solidárias passivas dos correntistas em face de 
terceiros. Salienta-se, porém, que, por força do disposto no art. 265 do CC/2002 e considerando que o 
contrato de conta-corrente é atípico (sem disposição em lei), a solidariedade na conta-corrente 
conjunta deve ser expressamente convencionada entre todas as partes. Diante dessas considerações, 
aos titulares da referida modalidade contratual é permitida a comprovação dos valores que integram 
o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão 
do saldo em partes iguais. Logo, diante da ausência de comprovação de que a totalidade dos valores 
contidos na conta fossem de propriedade de um dos correntistas, a constrição não pode atingir a 
integralidade desse montante, mas somente a metade pertencente ao executado. 
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PROCESSO 
REsp 1.680.357-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO FALIMENTAR 

TEMA 

Ação de usucapião. Efeitos da decretação da falência. Patrimônio 
afetado como um todo. Usucapião. Interrupção da prescrição 
aquisitiva. Massa falida objetiva. Art. 47 do DL n. 7.661/45. 
Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

O curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido 
com a decretação da falência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O debate se limita a verificar a existência de usucapião de imóvel ocupado por terceiros em momento 
anterior à decretação da falência da companhia siderúrgica proprietária do bem, ocorrida à luz do DL 
n. 7.661/45. Inicialmente, ressalta-se que a sentença declaratória de falência inaugura a massa falida 
subjetiva, com a formação da massa de credores (corpus creditorum) que, no decurso do processo 
falimentar, concorrerá na realização do ativo para satisfação de seus créditos. Simultaneamente, 
forma-se a massa objetiva, ou seja, a afetação do patrimônio do falido como um todo, e não os bens 
singulares separadamente. Nessa linha de compreensão, é absolutamente relevante compreender 
que a sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo 
concursal. A propósito, a doutrina menciona a constrição geral do patrimônio do falido como um ato 
de penhoramento abstrato decorrente da decretação da falência. Isso quer dizer que o Estado, sem 
necessidade do ato material, retira a posse e preestabelece outros efeitos jurídicos no tocante à 
extensão objetiva do concurso de credores. Nesse contexto, o bem imóvel, ocupado por quem tem 
expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na 
decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição 
aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da 
falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua 
esfera jurídica. Note-se que a suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL n. 
7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não 
interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em 
que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 
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PROCESSO 
REsp 1.471.563-AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Aquisição de imóvel com proventos de crime. Ocupação posterior por 
terceiros. Alegação de usucapião. Sequestro e posterior confisco do 
bem pelo juízo criminal. Prevalência sobre o juízo cível. Extinção da 
ação de usucapião. Perda de objeto. 

DESTAQUE 

Há perda de objeto da ação de usucapião proposta em juízo cível na hipótese em que juízo criminal 
decreta a perda do imóvel usucapiendo em razão de ter sido adquirido com proventos de crime. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se acerca da possibilidade de o juízo cível julgar ação de usucapião sobre bem sequestrado e, 
posteriormente, confiscado pelo juízo criminal, em razão de o imóvel ter sido adquirido com 
proventos de crime. No direito pátrio, a coordenação entre o juízo cível e criminal se dá pelo sistema 
da separação relativa, em que se admite, embora sem caráter absoluto, processos paralelos, com a 
possibilidade de julgamentos discrepantes. Apesar de a independência das instâncias ser regra, os 
sistemas processuais civil e penal admitem exceções, em que se adota o sistema da adesão, por meio 
do qual uma instância simplesmente adere ao julgamento da outra. É o caso do disposto no art. 935, 
in fine, do Código Civil, que exclui da cognição do juízo cível a controvérsia acerca da materialidade e 
da autoria do ato ilícito, "quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal ". Exemplo da 
hipótese inversa é a regra que exclui da cognição do juízo criminal a controvérsia acerca do estado 
civil de pessoa, conforme previsto no art. 92 do Código de Processo Penal. Nessa linha de 
entendimento, o discrimen que permite excepcionar a regra da independência das instâncias, na 
hipótese analisada, é o interesse público de que se reveste o confisco. Efetivamente, a par do 
interesse do lesado em obter reparação civil, existe o interesse público de subtrair do autor do ilícito 
penal o produto do crime ou os bens adquiridos com os proventos da infração. Deveras, observa-se 
que o confisco foi previsto como efeito automático da condenação criminal (art. 91, inciso II, do CP), 
não dependendo de requerimento do lesado, podendo ser decretado de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público (art. 127 do CPP). Observa-se também, sob outro ângulo, que o CPP previu os 
embargos de terceiro como instrumento de defesa do acusado e de terceiros contra essa medida 
constritiva real (art. 130). Essas previsões normativas evidenciam que a finalidade da norma foi 
excluir da competência do juízo cível qualquer decisão sobre o destino do bem constrito. Nessa 
ordem de ideias, pode-se concluir que, após decretado o confisco do bem por meio de sentença penal 
condenatória transitada em julgado, nada resta ao juízo cível senão curvar-se ao provimento exarado 
pelo juízo criminal, cabendo à parte interessada insurgir-se perante aquele juízo, por meio dos 
referidos embargos. Assim, considerando-se que, no caso analisado, o juízo cível está subordinado 
aos comandos da sentença proferida pelo juízo criminal, impõe-se reconhecer que a ação de 
usucapião deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, por perda do objeto. 
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PROCESSO 
REsp 1.433.940-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação anulatória de procedimento arbitral. Polo passivo. Órgão arbitral 
institucional. Câmara arbitral. Natureza essencialmente 
administrativa. Ilegitimidade passiva. Interesse processual. Ausência. 

DESTAQUE 

A instituição arbitral, por ser simples administradora do procedimento arbitral, não possui interesse 
processual nem legitimidade para integrar o polo passivo da ação que busca a sua anulação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a câmara arbitral tem legitimidade para integrar o polo passivo 
de ação de anulação de procedimento arbitral. Vale registrar que nem mesmo os árbitros, embora 
prolatores do ato considerado viciado, teriam, em tese, legitimidade para integrar o polo passivo de 
demanda anulatória de sentença arbitral. Assim é porque a ação anulatória de sentença arbitral 
guarda certa semelhança com a ação rescisória de sentença judicial. Logo, não se cogita da inclusão 
do órgão julgador no polo passivo da demanda visando a sua desconstituição, somente figurando 
como partes legítimas da ação anulatória aquelas que integraram a relação original, ou seja, que 
submeteram a solução do litígio ao juízo arbitral. Nesse sentido a doutrina já se manifestou: "(...) Com 
esse perfil, a ação anulatória de sentença arbitral guarda alguma semelhança com a ação rescisória de 
sentenças ou acórdãos judiciais, dela diferindo em alguns aspectos (supra, n. 81). São legitimados a ela, 
(a) no polo ativo, aquele ou aqueles que houverem sucumbido no processo arbitral, interessados na 
desconstituição do laudo, e (b) no passivo, o vencedor ou vencedores, interessados em sua manutenção. 
São esses os sujeitos cujas esferas jurídicas serão de algum modo atingidas pelo julgamento de mérito a 
ser proferido na ação anulatória. O árbitro ou árbitros, embora sejam eles os autores do ato a ser 
anulado, não têm legitimidade para figurar na ação anulatória, tanto quanto o juiz estatal não é parte 
legítima à rescisória". 
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QUARTA TURMA   

 

PROCESSO 
REsp 1.088.068-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, por 
unanimidade, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Réu citado por edital. Revelia. Nomeação de curador especial. 
Legitimidade ativa para reconvir. 

DESTAQUE 

O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que apesar da multiplicidade conceitual sobre a natureza jurídica do 
curador especial, a doutrina e a jurisprudência são uniformes de que o curador nomeado tem como 
função precípua defender o réu revel citado por edital, o que nos remete a estabelecer a efetiva 
extensão do que seria "defesa". Considerando que tal expressão - "defesa" - nem mesmo está 
mencionada na regra do art. 9º, II, do CPC/1973 (atual art. 72 do CPC/2015), não sofrendo, portanto, 
nenhuma limitação legal em sua amplitude, verifica-se que a atuação do curador especial deve 
possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, 
estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal. Tal orientação é a que melhor se 
coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sobre o tema, a doutrina afirma que "o 
curador especial legitima-se a exercer todas as posições jurídicas que caberiam ao incapaz, ao réu preso 
e ao réu revel no processo, sendo-lhe possível oferecer defesa, requerer provas, recorrer das decisões". 
Ainda segundo a doutrina, o atual Código de Processo Civil, de 2015 - muito semelhante ao diploma 
anterior, de 1973 preconiza que "por decorrência lógica da legitimidade para interpor recursos, 
legitimou-se o curador a empregar as ações autônomas de impugnação, a exemplo do mandado de 
segurança contra ato judicial. Vencida a barreira da legitimação extraordinária, como se percebe na 
ação especial de segurança, tudo se concedeu ao curador: poderá embargar a execução (Súmula do STJ, 
nº 196) e oferecer reconvenção. Em síntese, os poderes do curador especial não se distinguem dos 
conferidos à parte por ele representada". Conclui-se, assim, que ao curador incumbe velar pelo 
interesse da parte tutelada, no que diz respeito à regularidade de todos os atos processuais, 
cabendo-lhe ampla defesa dos direitos da parte representada, e podendo, até mesmo, produzir atos 
de resposta como a contestação, a exceção e a reconvenção, se encontrar elementos para tanto, pois a 
função da curatela especial dá-lhe poderes de representação legal da parte, em tudo que diga 
respeito ao processo e à lide nele debatida. 
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PROCESSO 
REsp 1.678.525-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, por 
unanimidade, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de prestação de contas. Interesse processual. Alienação 
fiduciária. Busca e apreensão. Leilão extrajudicial. Veículo automotor. 
Administração de interesse de terceiro. Cabimento. 

DESTAQUE 

Mesmo antes do advento da Lei n. 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 2º do Decreto-Lei n. 
911/69, já era cabível o ajuizamento de ação de prestação de contas relativas aos valores auferidos 
com o leilão extrajudicial de veículo apreendido em busca e apreensão.      

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, foi ajuizada ação de prestação de contas em desfavor de instituição financeira, com o 
objetivo de se conhecer o resultado da alienação extrajudicial de veículo automotor, apreendido na 
forma do Decreto-Lei n. 911/1969, e se apurar eventual saldo em favor do autor. Com efeito, o 
interesse do devedor fiduciário para o ajuizamento da referida ação é evidente nos casos de 
alienação extrajudicial, pois busca saber o quantum da arrecadação e a forma de aplicação dos 
valores. Se, por um lado, garante-se ao credor uma forma executiva extremamente célere e sem 
interferência direta do Estado, por outro, tem o devedor, no mínimo, o direito de saber da solução 
realizada pelo credor, a qual necessariamente afeta seu patrimônio. É de se observar que, no 
momento da alienação extrajudicial, precisamente com o produto da venda, surge a administração de 
interesse do devedor. Ao credor cumpre zelar pela correta destinação da quantia, nos moldes 
estabelecidos pela norma. Essa incumbência também está ligada ao patrimônio do devedor, o qual 
ficará vinculado pela dívida remanescente ou terá saldo a receber. Dessa forma, tem-se por inegável a 
existência de um vínculo entre o credor e o devedor, sendo que desta relação decorre o interesse de 
agir (utilidade e adequação) para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, 
especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e a sua imputação no 
débito, ocorrida no curso da ação de busca e apreensão. Saliente-se, ainda, a inviabilidade de se 
alcançar a prestação de contas no próprio âmbito da busca e apreensão, já que o objeto da ação é 
restrito ao aspecto possessório e não há título executivo a amparar eventual cumprimento de 
sentença a respeito do saldo remanescente - o que denota a inexistência de certeza e liquidez de tais 
valores. Nesse sentido, o art. 2º do Decreto Lei n. 911/69 estabelece o dever, posteriormente à venda, 
do credor aplicar o preço no pagamento dos seus créditos e das despesas decorrentes dessa 
modalidade de alienação. Tais valores deverão ser comprovados e poderão ser objeto de impugnação 
pelo devedor, ampliando-se a cognição sobre o assunto. Vale destacar, por fim, que a parte final do 
referido dispositivo foi alterada pela Lei n. 13.043/2014, no sentido de determinar que o resultado 
da alienação extrajudicial seja demonstrado ao devedor. Portanto, a partir da vigência da lei, não há 
mais dúvida quanto ao cabimento da respectiva ação de prestação de contas pelo executado. 
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SEXTA TURMA    

 

PROCESSO 
REsp 1.439.150-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por 
unanimidade, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PENAL 

TEMA 

Crime ambiental. Transporte de produtos tóxicos, nocivos ou 
perigosos. Art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998. Resolução da ANTT n. 
420/2004. Crime de perigo abstrato. Perícia. Prescindibilidade. 

DESTAQUE 

O crime previsto no art. 56, caput da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato, sendo dispensável a 
produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos 
transportados, bastando que estes estejam elencados na Resolução n. 420/2004 da ANTT. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir a natureza jurídica do crime positivado no art. 56, caput, da Lei n. 
9.605/1998, cujo preceito legal dispõe que está sujeito a pena de um a quatro anos de reclusão, e 
multa, aquele que "produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 
ou nos seus regulamentos". Inicialmente, é de se ponderar que a conduta ilícita prevista no 
dispositivo supracitado é norma penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras 
normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, 
perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio ambiente". No caso específico de transporte de tais 
produtos ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
(Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
- ANTT, constituem a referida norma integradora, por inequivocamente indicar os produtos e 
substâncias cujo transporte rodoviário é considerado perigoso. Outrossim, cumpre salientar que, por 
razões de política criminal, o legislador prevê, no Código Penal e em leis extravagantes, condutas tais 
cujo aperfeiçoamento se dá com a mera ocorrência do comportamento típico, independentemente da 
efetiva produção de risco ou dano dele decorrente. No que se refere ao art. 56, caput, da Lei n. 
9.605/1998, o legislador foi claro em não exigir a geração concreta de risco na conduta ali positivada. 
Poderia fazê-lo, mas preferiu contentar-se com a deliberada criação de um risco para o meio 
ambiente ou mesmo a um número indeterminado de pessoas por quem transporta produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Em outras palavras, o conceito de 
nocividade no crime ambiental examinado se esgota na própria capitulação normativa do produto ou 
substância como tóxica, perigosa ou nociva ao ecossistema. Logo, o crime materializado no art. 56, 
caput, da Lei n. 9.605/1998, possui a natureza de crime de perigo abstrato, ou, de crime de perigo 
abstrato-concreto, em que, embora não baste a mera realização de uma conduta, não se exige, a seu 
turno, a criação de ameaça concreta a algum bem jurídico e muito menos lesão a ele. Basta a 
produção de um ambiente de perigo em potencial, em abstrato - in casu, com o transporte dos 
produtos ou substâncias em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 
regulamentos, de modo que a atividade descrita no tipo penal crie condições para afetar os interesses 
juridicamente relevantes, não condicionados, porém, à efetiva ameaça de um determinado bem 
jurídico. Deste modo, desnecessária se faz a constatação, via laudo pericial, da impropriedade, perigo 
ou nocividade do produto transportado, bastando, para tanto, que o "produto ou substância tóxica, 
perigosa ou nociva para a saúde humana ou o meio ambiente", esteja elencado na Resolução n. 
420/2004 da ANTT. 
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PROCESSO REsp 1.680.114-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por 
unanimidade, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Estatuto da criança e do adolescente. Art. 244-B. Corrupção de 
menores. Participação de dois adolescentes na empreitada criminosa. 
Prática de dois delitos de corrupção de menores. Concurso formal.  

DESTAQUE 

A prática de crimes em concurso com dois adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de 
corrupção de menores. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o caput do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe 
que está sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão, aquele que "corromper ou facilitar a corrupção de 
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la". Segundo a 
doutrina, o bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a formação moral da criança e do 
adolescente no que se refere à necessidade de eles não ingressarem ou permanecerem no mundo da 
criminalidade. Ora, se o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a sua formação 
moral, caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de 
estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos 
violados. Da mesma forma, dois são os sujeitos passivos atingidos, uma vez que a doutrina é unânime 
em reconhecer que o sujeito passivo do crime de corrupção de menores é a criança ou o adolescente 
submetido à corrupção. O entendimento perfilhado também se coaduna com os princípios da 
prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata cada uma delas 
como sujeitos de direitos. Ademais, seria desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que 
corrompeu dois adolescentes, assim como ao que corrompeu apenas um. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.666.637-ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Execução penal. Remição. Atividade realizada em coral. Interpretação 
extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP. Redação aberta. 
Finalidade da execução atendida. Incentivo ao aprimoramento cultural 
e profissional. 

DESTAQUE 

O reeducando tem direito à remição de sua pena pela atividade musical realizada em coral.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão consiste em analisar se o canto em coral, pode ser considerado como 
trabalho ou estudo para fins de remição da pena. Inicialmente, consigna-se que a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da 
norma prevista no art. 126 da LEP, firmou o entendimento de que é possível remir a pena com base 
em atividades que não estejam expressas no texto legal. Concluiu-se, portanto, que o rol do art. 126 
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da Lei de Execução Penal não é taxativo, pois não descreve todas as atividades que poderão auxiliar 
no abreviamento da reprimenda. Aliás, o caput do citado artigo possui uma redação aberta, 
referindo-se apenas ao estudo e ao trabalho, ficando a cargo do inciso I do primeiro parágrafo a 
regulação somente no que se refere ao estudo - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional. Na mesma linha, consigna-se 
que a intenção do legislador ao permitir a remição pelo trabalho ou pelo estudo é incentivar o 
aprimoramento do reeducando, afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por outro 
lado, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP). Ao 
fomentar o estudo e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando ao mercado de trabalho, a fim 
de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita, após o cumprimento de sua pena. Nessa 
toada, observa-se que o meio musical satisfaz todos esses requisitos, uma vez que além do 
aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele promove sua formação profissional nos 
âmbitos cultural e artístico. A atividade musical realizada pelo reeducando profissionaliza, qualifica e 
capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade. No mais, apesar de se encaixar 
perfeitamente à hipótese de estudo, vê-se, também, que a música já foi regulamentada como 
profissão pela Lei n. 3.857/1960. 
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Número 614 Brasília, 22 de novembro de 2017. 

 

Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 

 
SÚMULAS 

 
SÚMULA N. 593 
 

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso 
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua 
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Terceira Seção, 
aprovada em 25/10/2017, DJe 6/11/2017.   
 

 
SÚMULA N. 594 
 

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou 
adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se 
encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de 
quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na 
comarca. Segunda Seção, aprovada em 25/10/2017, DJe 6/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 595 
 

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo 
aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o 
qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Segunda Seção, aprovada em 
25/10/2017, DJe 6/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 596 
 

A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando 
no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Segunda Seção, 
aprovada em 8/11/2017, DJe 20/11/2017.   
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SÚMULA N. 597 
 

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de 
assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se 
ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Segunda Seção, 
aprovada em 8/11/2017, DJe 20/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 598 
 

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do 
imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por 
outros meios de prova. Primeira Seção, aprovada em 8/11/2017, DJe 20/11/2017.   
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PRIMEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.672.295-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Auxílio-reclusão. Prisão domiciliar. Reconhecimento administrativo. 
Instrução normativa n. 85/2016. 

DESTAQUE 

Os dependentes de segurado preso em regime fechado ou semiaberto fazem jus ao auxílio-reclusão 
ainda que o condenado passe a cumprir a pena em prisão domiciliar. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que nos termos dos arts. 80 da Lei n. 8.213/1991, 116, § 5º, e 119 do 
Decreto n. 3.048/99, o auxílio-reclusão será devido durante o período em que o apenado estiver 
recluso, seja em regime fechado ou semiaberto. Na esteira desse entendimento, tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência vinham exigindo que o segurado estivesse recluso em estabelecimento 
prisional para a concessão do benefício previdenciário a seus dependentes. Porém, o Tribunal de 
origem firmou a seguinte orientação: "o que importa, para autorizar a cessação do auxílio-reclusão, 
não é o regime de cumprimento da pena a que está submetido o segurado, mas sim a possibilidade de 
ele exercer atividade remunerada fora do sistema prisional, o que não só se dá quando aquele é posto 
em liberdade, mas também quando a execução da pena for realizada em regime prisional aberto ou o 
segurado estiver em liberdade condicional. (...) Portanto, o fato de o segurado ser colocado em prisão 
domiciliar - a qual, registre-se, não descaracteriza a condição de recluso do condenado, porquanto de 
prisão e de cumprimento de pena igualmente se trata (CPP, art. 317) - não afasta, por si só, a 
possibilidade de concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes, a menos que seja autorizado ao 
segurado em prisão domiciliar a possibilidade de exercer atividade remunerada." Frise-se, ainda, que 
a irresignação da autarquia federal contra tal posicionamento encontra dissonância na sua própria 
orientação interna, já que, por meio da Instrução Normativa n. 85 de 19/02/2016, que alterou a IN 
77/PRE/INSS de 21/01/2015, foi disposto que o cumprimento de pena em prisão domiciliar não 
impediria a percepção do benefício, se o regime previsto for o semiaberto ou fechado. Com efeito, se 
o Instituto de Previdência Social, em interpretação favorável da Lei de Benefícios, está a reconhecer 
um direito pré-existente, deve dar-lhe cumprimento, e não contestá-lo judicialmente, sob pena de 
praticar ato incompatível com o direito de recorrer. 
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SEGUNDA TURMA  

 

PROCESSO 
REsp 1.536.434-SC, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Pagamento de diárias. Magistrados federais convocados pelos 
tribunais regionais. Arts. 65, IV, da LOMAN; 58 e 59 da Lei n. 
8.112/1990. Incidência. Dias de efetivo afastamento. Art. 5º da 
Resolução CJF n. 51/2009. Limitação das diárias. Ilegalidade. 

DESTAQUE 

É ilegal a limitação de duas diárias e meia semanais, à luz do art. 5º da Resolução CJF n. 51/2009, 
quando o deslocamento de juiz federal convocado para substituição em tribunais regionais for 
superior a esse lapso. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Pautou-se a controvérsia em saber qual a melhor interpretação do disposto no art. 5º da Resolução 
CJF n. 51/2009, o qual restringe o pagamento de 2,5 diárias semanais ao juiz federal convocado para 
substituição em tribunais regionais. Em primeiro lugar, consigna-se que, à míngua de 
regulamentação legal específica na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, as diárias pagas 
a magistrados são regidas, no que concerne aos seus limites, pela Lei n. 8.112/1990. Do exame dos 
limites postos pela legislação pátria, pode-se delimitar o seguinte: a) as diárias são um direito 
assegurado aos magistrados, conforme previsto na LOMAN; b) a sua concessão deve observar os 
critérios de afastamento da sede funcional e estar o magistrado a serviço do Poder Judiciário; c) o seu 
cálculo, conforme os estritos limites do § 1º do art. 58 da Lei n. 8.112/1990, deve considerar o "dia de 
afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou 
quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias". Por sua 
vez, ao tratar do tema, o art. 5º da Resolução CJF n. 51/2009 estabelece que, durante o período de 
convocação de juízes federais para o exercício da jurisdição no segundo grau ou para auxílio aos seus 
serviços, o magistrado fará jus ao pagamento de diária correspondente ao cargo de membro do 
Tribunal, limitado ao valor de duas diárias e meia por semana, destinada a indenizar as despesas com 
pousada, alimentação e locomoção urbana. Ocorre que, nada impede de o poder público, diante de 
eventuais restrições orçamentárias, limitar o valor global a ser gasto com o pagamento de diárias 
durante determinado exercício fiscal. Trata-se de política natural cometida ao administrador. O que 
lhe é vedado é pretender que o servidor ou juiz arque com custos que são despendidos em razão de 
deslocamentos efetivados a serviço da administração pública. Desse modo, não se pode interpretar a 
norma para convocar o magistrado e este se deslocar em lapso superior (consideradas as datas de 
saída e de retorno à sua sede funcional), mas, ainda assim, limitar o pagamento ao teto de 2,5 (duas e 
meia) diárias semanais. Nesse aspecto, a interpretação viola frontalmente o disposto na lei de 
regência, porquanto comete ao magistrado a assunção de gastos - alimentação e hospedagem, 
especialmente -, os quais são feitos por força de deslocamento a serviço do Poder Judiciário. 
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PROCESSO 
REsp 1.642.249-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 15/08/2017, DJe 23/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Contribuição de intervenção no domínio econômico. CIDE-Remessas. 
Incidência sobre o pagamento a beneficiário no exterior pela 
exploração de direitos autorais relativos a softwares 
desacompanhados da "transferência da correspondente tecnologia". 
Isenção apenas para os fatos geradores posteriores a 31.12.2005. 

DESTAQUE 

Configura fato gerador da CIDE-Remessas o envio ao exterior de remuneração pela licença de uso ou 
de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software), ainda que 
desacompanhado da "transferência da correspondente tecnologia", porquanto a isenção para tais 
hipóteses somente adveio com a Lei n. 11.452/2007.      

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Sobre o tema, cabe salientar que o fato gerador da CIDE - Remessas é o pagamento a residente ou 
domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2º da Lei n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas): 
a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; b) a aquisição de conhecimentos 
tecnológicos; c) a "transferência de tecnologia" que, para este exclusivo fim, compreende: a 
exploração de patentes; ou o uso de marcas; ou o "fornecimento de tecnologia"; ou a prestação de 
assistência técnica; d) a prestação, por residentes ou domiciliados no exterior, de serviços técnicos e 
de assistência administrativa e semelhantes; e) a remessa de royalties, a qualquer título, derivados 
das situações anteriores, onde a remuneração corresponde à paga pela exploração de direitos 
autorais percebida por terceiro que não o autor ou criador do bem ou obra. Por especialidade, o 
conceito de "transferência de tecnologia" previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 10.168/2000 não 
coincide com aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 (denominada "Lei do 
software"), segundo a qual há transferência apenas nas situações onde ocorre "a entrega, por parte do 
fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte 
comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros 
dados técnicos necessários à absorção da tecnologia". Desse modo, exclusivamente para os fins da 
incidência da CIDE - Remessas, o art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a 
entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador 
da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais 
variadas formas. Nessa linha, esse "fornecimento de tecnologia" também engloba a aquisição dos 
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, isto porque para ser 
comercializada a tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a 
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência 
apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Importante ressaltar que esse raciocínio se 
coaduna com o objetivo da CIDE - Remessas, que é fomentar o desenvolvimento da tecnologia dentro 
do território brasileiro. Ou seja, é mais consentâneo com os objetivos da CIDE - Remessas tributar 
justamente os casos onde não ocorre a "absorção de tecnologia" (a tecnologia permanece no exterior, 
de domínio estrangeiro) e não ao contrário (a tecnologia é nacionalmente absorvida e apropriada). 
Assim, em sintonia com as finalidades da CIDE - Remessas, nem o legislador, nem o intérprete são 
obrigados a exigir a possibilidade de absorção da tecnologia estrangeira para fazer incidir o tributo. A 
este respeito, registra-se que, estranhamente e contra as finalidades da própria exação em comento, 
a exigência de "absorção da tecnologia" estrangeira para a incidência da CIDE - Remessas adveio 
posteriormente com a inclusão do § 1º-A no art. 2º da Lei n. 10.168/2000, que foi realizada pelo art. 
20, da Lei n. 11.452, de 2007. Com isso, a isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela 
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador 
(software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da 
tecnologia") somente adveio a partir de 1º de janeiro de 2006. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.631.329-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. 
Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 24/10/2017, DJe 
31/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos 
morais. Reportagem jornalística. Divulgação de imagem sem 
autorização. Fatos históricos de repercussão social. Direito à memória. 
Prévia autorização. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

A Súmula 403/STJ é inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem vinculada a fato histórico de 
repercussão social. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a veiculação não autorizada da imagem da filha da autora em 
programa televisivo configura dano material e moral indenizável. Para tanto, cabe considerar o 
alcance do entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, por meio do enunciado de Súmula 
n. 403, segundo o qual “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada 
de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, diante de fatos históricos de repercussão 
social. Em relação a esses, ressalta-se que o direito à memória intensificado pela mídia, assume o 
papel de guardião da memória social, porquanto permite que a vida se desenvolva na continuidade 
de uma memória comum, cujos dados são permanentemente acessíveis a todos. Nesse sentido, ao 
resgatar um fato histórico de repercussão social, a atividade jornalística reforça a promessa em 
sociedade de que não queremos outros episódios de dor e sofrimento, de que precisamos superar, 
em todos os tempos, a injustiça e a intolerância. Registre-se que eventual abuso na transmissão do 
fato, cometido, entre outras formas, por meio de um desvirtuado destaque da intimidade da vítima 
ou do agressor, deve ser objeto de controle sancionador. A razão jurídica que atribui ao portador da 
informação uma sanção, entretanto, está vinculada ao abuso do direito e não à reinstituição do fato 
histórico, afinal, o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma 
transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente 
legítimo, pelo excesso. Ademais, importante ressaltar que o Plenário do STF (ADI 4.815), à 
unanimidade, estabeleceu interpretação conforme a Constituição ao art. 20 do CC/02, para declarar 
inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou 
audiovisuais e pessoas retratadas como coadjuvantes - o que legitima, ainda mais, a análise por esta 
Corte sobre a necessidade de autorização prévia para divulgação de imagem vinculada a fato 
histórico de repercussão social. No caso, por meio da conjuntura fática cristalizada pelo acórdão 
recorrido, pode-se concluir que: i) a matéria jornalística possui cunho informativo, sem denotação 
vexatória ou que denigra a imagem da autora ou de sua filha; ii) não há destaque para a intimidade 
da vítima ou de sua mãe; iii) as imagens divulgadas na reportagem se limitam a noticiar o fato 
histórico de repercussão social; iv) o fato já foi ampla e notoriamente divulgado desde a sua 
ocorrência; v) não há exploração comercial na exibição do conteúdo informativo. Desse modo, não é 
possível extrair a consequência jurídica pretendida. 
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PROCESSO 
REsp 1.584.970-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Seguro de automóvel. Garantia de responsabilidade civil. Acidente de 
trânsito. Terceiro prejudicado. Ação de reparação de danos. Inclusão 
única da seguradora. Possibilidade. 

DESTAQUE 

A vítima de acidente de trânsito pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora 
do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade deste pela 
ocorrência do sinistro e quando parte da indenização securitária já tiver sido paga. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que são pressupostos para o pagamento da cobertura securitária a 
verificação prévia da responsabilidade civil do segurado no sinistro, pois assim certamente haverá 
dano a ser indenizado por ele a terceiro, bem como a sua vontade de utilizar a garantia securitária, já 
que é de natureza facultativa. Quanto ao tema da legitimidade passiva do ente segurador em ações 
que buscam indenização securitária advinda do seguro de responsabilidade civil facultativo, a 
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que descabe ação do 
terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do 
dano (Súmula 529/STJ). Não obstante esse entendimento, há hipóteses em que a obrigação civil de 
indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de 
trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a 
vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a 
vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro 
prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo 
ambos, sobretudo se paga a indenização securitária. Logo, na pretensão de complementação de 
indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode 
ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento 
tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre 
as partes. Ademais, mesmo com a ausência do segurado no polo passivo da lide, não haverá, nesses 
casos, restrição ao direito de defesa da seguradora, porquanto somente será feita a quantificação da 
indenização, já que o próprio segurado admitiu ser o causador do dano. 
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PROCESSO 
REsp 1.635.398-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 
unanimidade, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). Obrigação imposta 
por lei. Inexistência de relação de consumo. Código de Defesa do 
Consumidor. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 
(DPVAT). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De plano, releva assentar que o seguro DPVAT não tem por lastro uma relação jurídica contratual 
estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio. 
Trata-se, pois, de um seguro obrigatório por força de lei, que tem por escopo contemporizar os danos 
advindos da circulação de veículos automotores. Em se tratando de obrigação imposta por lei, não há, 
por conseguinte, qualquer acordo de vontade e, principalmente, voluntariedade entre o proprietário 
do veículo e as seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT, o que, por si, evidencia que 
não se trata de contrato. Note-se que a estipulação da indenização securitária em favor da vítima do 
acidente, assim como as específicas hipóteses de cabimento (morte, invalidez permanente, total e 
parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares - art. 3º da Lei n. 6.194/74) decorrem 
exclusivamente de imposição legal, e, como tal, não comportam qualquer temperamento das partes 
envolvidas. Nesse contexto, não há, por parte das seguradoras integrantes do consórcio do seguro 
DPVAT, responsáveis por lei a procederem ao pagamento, qualquer ingerência nas regras atinentes à 
indenização securitária, inexistindo, para esse propósito, a adoção de práticas comerciais abusivas de 
oferta, de contratos de adesão, de publicidade, de cobrança de dívidas, etc. Aliás, diversamente do 
que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo (esta, sim, de inequívoca incidência da 
legislação protetiva do consumidor), a atuação das seguradoras integrantes do consórcio do seguro 
DPVAT, adstrita à lei de regência, não é concorrencial, tampouco destinada à obtenção de lucro, na 
medida em que a respectiva arrecadação possui destinação legal específica. Tampouco seria possível 
falar-se em vulnerabilidade, na acepção técnico-jurídica, das vítimas de acidente de trânsito - e muito 
menos do proprietário do veículo a quem é imposto o pagamento do "prêmio" do seguro DPVAT - 
perante as seguradoras, as quais não possuem qualquer margem discricionária para efetivação do 
pagamento da indenização securitária, sempre que presentes os requisitos estabelecidos na lei. 
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PROCESSO 
REsp 1.442.597-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação redibitória. Reclamação que obsta a decadência. Forma 
documental ou verbal. Admissão. Comprovação pelo consumidor. 

DESTAQUE 

A reclamação obstativa da decadência, prevista no art. 26, § 2º, I, do CDC pode ser feita 
documentalmente ou verbalmente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação redibitória - extinta com resolução do mérito, ante o reconhecimento da 
decadência - por meio da qual se buscava a rescisão do contrato de compra e venda de veículo 
defeituoso. Nesse contexto, discute-se a forma pela qual o consumidor deve externar a reclamação 
prevista no art. 26, § 2º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do dispositivo 
supracitado, é causa obstativa da decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo 
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, 
que deve ser transmitida de forma inequívoca. Infere-se do preceito legal que a lei não preestabelece 
uma forma para a realização da reclamação, exigindo apenas comprovação de que o fornecedor 
tomou ciência inequívoca quanto ao propósito do consumidor de reclamar pelos vícios do produto ou 
serviço. Com efeito, a reclamação obstativa da decadência pode ser feita documentalmente - por meio 
físico ou eletrônico - ou mesmo verbalmente - pessoalmente ou por telefone - e, consequentemente, a 
sua comprovação pode dar-se por todos os meios admitidos em direito. Afinal, supor que o 
consumidor, ao invés de servir-se do atendimento atualmente oferecido pelo mercado, vá 
burocratizar a relação, elaborando documento escrito e remetendo-o ao Cartório, é ir contra o 
andamento natural das relações de consumo. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.507.339-MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução para entrega de coisa incerta. Conversão para procedimento 
executivo por quantia certa. Coisa perseguida entregue com atraso. 
Possibilidade. 

DESTAQUE 

É possível a conversão do procedimento de execução para entrega de coisa incerta para execução por 
quantia certa na hipótese em que o produto perseguido for entregue com atraso, gerando danos ao 
credor da obrigação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de execução movida por cooperativa agroindustrial com base em cédula de 
produto rural, em que os executados se comprometeram à entrega de coisa incerta. Ante o atraso no 
cumprimento da obrigação, discute-se a possibilidade de se converter o procedimento para execução 
por quantia certa. Com efeito, o art. 627 do CPC/73 já autorizava a referida conversão para as 
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hipóteses de frustração do meio executório, ou seja, nas situações específicas em que: (a) não 
encontrada a coisa perseguida; (b) não entregue; (c) deteriorada a coisa; e (d) não reclamada de 
terceiro adquirente. Na hipótese em que se busca obrigação subsidiária consistente nos frutos e 
ressarcimento dos prejuízos decorrentes da mora, deve-se fazer uma análise da compatibilidade do 
título (CPR) com o rito (execução para entrega de coisa e de quantia certa). Nesse sentido, extrai-se 
da leitura da segunda parte do art. 624 do CPC/73 - agora com nova redação ampliada do art. 807 do 
CPC/15 - combinado com o art. 389 do CC/02, que, mesmo satisfeita a obrigação de entregar a coisa, 
se "prosseguirá a execução" para o pagamento de frutos e/ou ressarcimento de prejuízos. Dessa 
forma, embora não contido no título, decorre da lei a certeza do direito perseguido, sem a 
necessidade de um novo processo cognitivo para se declarar a obrigação que o ordenamento jurídico 
já estabeleceu. Ressalta-se, por fim, que o citado ressarcimento dos prejuízos depende de liquidação 
incidental no próprio feito executivo convertido, sendo a prévia apuração do quantum realizada por 
estimativa do credor ou por arbitramento. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.588.226-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Créditos vinculados aos FIES. Recurso público recebido por instituição 
privada para aplicação compulsória em educação. Art. 649, IX, do 
CPC/73. Impenhorabilidade. 

DESTAQUE 

São absolutamente impenhoráveis os créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento 
Estudantil - FIES constituídos em favor de instituição privada de ensino. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei n. 11.382/2006 inseriu, no art. 649, IX, do CPC/73, a previsão de impenhorabilidade absoluta 
dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, 
saúde, ou assistência social". Essa restrição à responsabilidade patrimonial do devedor justifica-se 
em razão da prevalência do interesse coletivo em relação ao interesse particular. No sistema 
anterior, embora a impenhorabilidade dos recursos públicos, enquanto pertencentes ao patrimônio 
de algum ente público, já estivesse garantida pelo disposto no art. 649, I, do CPC/73, quando eram 
repassados às entidades privadas, esses recursos passavam a integrar o patrimônio privado, o qual, 
em regra, está sujeito à penhora. Nesse contexto, a inserção do inciso IX no art. 649 do CPC/73, pela 
Lei 11.382/2006, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades 
privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação 
para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. Por seu turno, consigna-se 
que o programa Fundo de Financiamento Estudantil-FIES destina-se à concessão de financiamento a 
estudantes de cursos superiores não gratuitos, considerando sua renda familiar mensal bruta per 
capita, a qual, atualmente, está limitada a 03 (três) salários mínimos. Trata-se, pois, de programa que 
concretiza política pública voltada a promover educação - ensino superior - para a população de 
menor renda. Muito mais que constituir simples remuneração por serviços prestados, os créditos 
recebidos do FIES retribuem a oportunidade dada aos estudantes de menor renda de obter a 
formação de nível superior, de aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho formal e, 
por conseguinte, de melhorar a qualidade de vida da família. Como se vê, são recursos vinculados a 
um fim social, e, portanto, impenhoráveis. Noutro ângulo, permitir a penhora desses recursos 
públicos transferidos às instituições particulares de ensino poderia frustrar a adesão ao programa e, 
em consequência, o atingimento dos objetivos por ele traçados. 
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PROCESSO 
REsp 1.619.868-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução. Honorários sucumbenciais. Penhora. CPC/73. Saldo do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS. Impossibilidade.      

DESTAQUE 

Não é possível a penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o 
pagamento de honorários de sucumbência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, 
não se confundem com a prestação de alimentos, sendo esta última obrigação periódica, de caráter 
ético-social, lastreada no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar. 
Apesar da distinção havida entre as verbas, esta Corte Superior, em linhas gerais, tem dado 
interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2º do art. 649 do CPC/73, 
para englobar não somente as prestações alimentícias stricto senso, como também os honorários 
advocatícios. Ocorre que no caso dos autos, a hipótese não é propriamente de penhora de salários e 
vencimentos, mas, sim, de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que tem 
regramento próprio. De acordo com o art. 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de 
natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas 
hipóteses de levantamento elencadas na Lei n. 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido 
contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de 
seus dependentes, mais especificamente em casos de comprometimento de direito fundamental do 
titular do fundo. Nessa linha de entendimento, tem-se admitido a penhora de saldo do FGTS para 
pagamento de prestação alimentícia stricto senso, considerando que a dignidade do trabalhador está 
em risco, diante da possibilidade de sua prisão, assim como de seus dependentes. Destaca-se, porém, 
que a penhora de verbas do FGTS é medida extrema, que só se justifica para evitar a prisão do 
devedor de alimentos e atender as necessidades imediatas de sua prole. Dessa forma, não se justifica 
a liberação de valores do fundo de garantia fora das hipóteses legais para o pagamento de dívidas do 
trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, como as decorrentes de 
honorários sucumbenciais e quaisquer outros honorários devidos a profissionais liberais. 
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QUARTA TURMA   

 

PROCESSO 
REsp 1.309.158-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 20/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL 

TEMA 

Ação indenizatória. Locação de área para estação de telefonia celular. 
Compartilhamento de infraestrutura. Sublocação não caracterizada. 
Direito de uso. Servidão administrativa instituída pela lei em benefício 
das prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. 
Inviabilidade de indenização.  

DESTAQUE 

O compartilhamento de infraestrutura de estação rádio base de telefonia celular por prestadoras de 
serviços de telecomunicações de interesse coletivo caracteriza servidão administrativa, não 
ensejando direito à indenização ao locador da área utilizada para instalação dos equipamentos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão reside em saber se o compartilhamento de equipamentos de telecomunicações e de uma 
torre visando à fixação de antenas de telefonia celular por empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações caracteriza sublocação, ensejando direito à indenização ao locador do espaço. 
Inicialmente cumpre salientar que o caput do art. 73 da Lei n. 9.472/1997 (Lei Geral de 
Telecomunicações), dispõe que "as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo 
terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por 
prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não 
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis". Registre-se ainda que o art. 10 da Lei n. 
11.934/2009 estabelece ser obrigatório o compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviços 
de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação nas situações em que 
o afastamento entre elas for menor do que 500 (quinhentos) metros, exceto quando houver 
justificado motivo técnico. Além disso, tanto a Resolução n. 274/2001 da Anatel como a Resolução 
Conjunta n. 1 da Anatel, Aneel e ANP, de 24/11/1999, também preveem o direito ao 
compartilhamento da infraestrutura entre prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 
coletivo. Esta utilização compartilhada tem nítida relevância de interesse público, pois propicia que 
haja: a) barateamento dos custos do serviço público; b) minimização dos impactos urbanísticos, 
paisagísticos e ambientais; c) otimização da manutenção contínua da rede; d) condições a ensejar a 
cobrança de tarifas mais baixas dos consumidores; e) fomento à concorrência, expansão e melhoria 
da cobertura da rede. Como visto, o compartilhamento de infraestrutura é compulsório, sendo 
inviável atribuir a natureza jurídica de sublocação à operação. Nesse passo, tendo em vista a ideia de 
submissão dos direitos subjetivos ao interesse público, o direito de uso, previsto no art. 73 da Lei n. 
9.472/1997, cristaliza servidão administrativa instituída pela lei em benefício das prestadoras de 
serviços de telecomunicações de interesse coletivo, constituindo-se direito real, de natureza pública, 
a ser exercido sobre bem de propriedade alheia, para fins de utilidade pública, instituído com base 
em lei específica. Deste modo, considerando a característica de servidão administrativa do 
compartilhamento de infraestrutura, só haveria de cogitar-se em indenização se houvesse redução 
do potencial de exploração econômica do bem imóvel. 
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PROCESSO 
REsp 1.274.639-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, 
julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de prestação de contas. Bens e direitos em estado de 
mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha). 
Patrimônio comum administrado exclusivamente por ex-cônjuge. 

DESTAQUE 

Após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse ou na administração do 
patrimônio partilhável - seja na condição de administrador provisório, seja na de inventariante - terá 
o dever de prestar contas ao ex-consorte. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se há dever de prestação de contas entre ex-cônjuges em 
relação aos bens e direitos em estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva 
partilha). É consabido que a administração do patrimônio comum do casal compete a ambos os 
cônjuges (artigos 1.663 e 1.720 do Código Civil). Nada obstante, a partir da separação de fato ou de 
corpos (marco final do regime de bens), os bens e direitos dos ex-consortes ficam em estado de 
mancomunhão - conforme salienta doutrina especializada -, formando uma massa juridicamente 
indivisível, indistintamente pertencente a ambos. No tocante especificamente à relação decorrente 
do fim da convivência matrimonial, infere-se que, após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge 
que estiver na posse ou na administração do patrimônio partilhável - seja na condição de 
administrador provisório, seja na de inventariante - terá o dever de prestar contas ao ex-consorte. 
Isso porque, uma vez cessada a afeição e a confiança entre os cônjuges, aquele titular de bens ou 
negócios administrados pelo outro tem o legítimo interesse ao pleno conhecimento da forma como 
são conduzidos, não se revelando necessária a demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou 
crédito em detrimento do gestor. Por fim, registre-se que a Terceira Turma do STJ já se manifestou 
nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados: REsp 1.300.250-SP, DJe 19/4/12; REsp 
1.287.579-RN, DJe 2/8/13 e REsp 1.470.906-SP, DJe 15/10/15. 
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RECURSOS REPETITIVOS - AFETAÇÃO 

 

PROCESSO 
ProAfR no REsp 1.675.874-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/10/2017, DJe 
24/10/2017 (Tema 983)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do recurso especial 
ao rito do art. 1.036 do CPC, em substituição ao REsp n. 1.683.324-DF, 
a fim de consolidar o entendimento acerca da seguinte controvérsia:    
Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença 
condenatória nos casos de violência cometida contra mulher 
praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).   

 
 
 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - AFETAÇÃO 

 

PROCESSO 
IAC no RMS 53.720-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, 
por maioria, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017 (Tema 3) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

A Primeira Seção admitiu o incidente de assunção de competência 
suscitado, de ofício, pelo Ministro Relator do presente recurso 
ordinário, a fim de uniformizar o entendimento acerca da seguinte 
controvérsia: Adequação do manejo do mandado de segurança 
para atacar decisão judicial que extingue execução fiscal com 
base no art. 34 da Lei n. 6.830/80. 

 

 

PROCESSO 
IAC no RMS 54.712-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, 
por maioria, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017 (Tema 3) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

A Primeira Seção admitiu o incidente de assunção de competência 
suscitado, de ofício, pelo Ministro Relator do presente recurso 
ordinário, a fim de uniformizar o entendimento acerca da seguinte 
controvérsia: Adequação do manejo do mandado de segurança 
para atacar decisão judicial que extingue execução fiscal com 
base no art. 34 da Lei n. 6.830/80. 
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Número 615 Brasília, 6 de dezembro de 2017. 

 

Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais 
firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, 
não consistindo em repositório oficial de jurisprudência. 
 
 

SÚMULAS 

 
SÚMULA N. 599 
 

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Corte 
Especial, aprovada em 20/11/2017, DJe 27/11/2017.   
 
 

SÚMULA N. 600 
 

Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Terceira Seção, aprovada em 
22/11/2017, DJe 27/11/2017.   
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RECURSOS REPETITIVOS 

 

PROCESSO 
REsp 1.487.139-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Ação indenizatória. Curso normal superior. Programa Especial de 
Capacitação de Docentes. Credenciamento. Entes federados. 
Atribuição. Expedição de diploma aos alunos. Ausência. 
Responsabilidade civil e administrativa da União e do Estado do 
Paraná. 

DESTAQUE 

Havendo o Conselho Nacional de Educação expedido parecer público e direcionado ao Conselho 
Estadual de Educação do Paraná sobre a regularidade do Programa Especial de Capacitação de 
Docentes, executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, a sua desconstituição ou 
revogação pelo próprio Conselho Nacional de Educação ou mesmo a sua não homologação pelo 
Ministério da Educação autorizam a tese de que a União é responsável, civil e administrativamente, e 
de forma exclusiva, pelo registro dos diplomas e pela consequente indenização aos alunos que 
detinham vínculo formal como professores perante instituição pública ou privada, diante dos danos 
causados. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O objeto do debate diz respeito à responsabilidade solidária, civil e administrativa, da União e do 
Estado do Paraná, pela ausência de credenciamento de instituição de ensino superior como condição 
para expedição de diploma a estudantes de curso normal superior, na modalidade semipresencial, 
em três situações distintas, quais sejam: a) a dos professores que concluíram o curso e que detinham 
vínculo formal com instituição pública ou privada; b) a dos professores que perfizeram o curso, mas 
que não tinham vínculo formal com instituição pública ou privada, enquadrando-se como voluntários 
ou detentores de vínculos precários de trabalho; e c) a dos denominados "estagiários". No que 
concerne à primeira situação fática, deve-se ressaltar, de início, que a Lei n. 9.394/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), em seu art. 62, estabeleceu a necessidade de nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, na formação de docentes para atuar na 
educação básica de ensino. O art. 80 da referida legislação, por sua vez, dispôs que "o Poder Público 
incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada", ressaltando, nos §§ 1º e 2º, que a União seria 
responsável pelo credenciamento das instituições prestadoras da educação a distância, bem como 
pela regulamentação dos respectivos exames e registro de diplomas. Como regra de transição, a LDB 
dispôs no art. 87, § 3º, III, que os entes federativos deveriam realizar programas de capacitação para 
todos os professores em exercício, inclusive utilizando os recursos do ensino à distância. Vale 
ressaltar que, além de não restringir o universo dos destinatários da norma de transição (p.ex., 
'professores com vínculo empregatício devidamente comprovado'), o dispositivo não referiu à 
necessidade de autorização federal para as modalidades não presenciais. E era razoável que assim 
não o fizesse à época, haja vista a urgência na qualificação de um número significativo de 
profissionais em todo o território nacional, até o final da 'Década da Educação', cujas metas foram 
delineadas pela Lei n. 10.172/2001 - conhecida como Plano Nacional de Educação. Nesse contexto, é 
perfeitamente defensável a tese de que o art. 87 da Lei n. 9.394/1996 atribuiu competência ao Estado 
do Paraná (e a União, apenas supletivamente) - ainda que em caráter transitório e com fim específico 
- para credenciar instituições de ensino para realização de programas de capacitação de docentes (e 
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não um curso de formação regular e permanente), inclusive na modalidade semipresencial, em 
consonância com as metas estabelecidas pela Lei n. 10.172/2001. Ante o panorama legal traçado, 
mostra-se temerária a conduta adotada pelo Conselho Nacional de Educação, que, em um curto 
espaço de tempo (de 1º/02/2006 a 11/04/2007) e já próximo do exaurimento da eficácia da norma 
transitória do art. 87 da LDB, emitiu três pareceres distintos, ora admitindo a regularidade ora 
reconhecendo a irregularidade do Programa Especial de Capacitação de Docentes executado pela 
faculdade recorrida (Pareceres CNE/CES n.ºs 14/2006, 290/2006 e 193/2007), com repercussão 
extremamente negativa para uma gama imensa de alunos e instituições envolvidas. Dessa forma - e 
considerando tratar-se de caso típico a se invocar a aplicabilidade do princípio da confiança, 
traduzido na boa-fé que os administrados e outros destinatários depositam nos atos praticados pelos 
agentes públicos - não há falar-se em ato ilícito por parte da instituição credenciada, tampouco do 
referido Estado da Federação - o que culmina na responsabilidade exclusiva da União para a hipótese 
analisada. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.487.139-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Ação indenizatória. Curso normal superior. Programa especial de 
capacitação de docentes. Credenciamento. Entes federados. 
Atribuição. Expedição de diploma aos alunos. Ausência. 
Responsabilidade civil e administrativa da União e do Estado do 
Paraná. 

DESTAQUE 

Havendo o Conselho Nacional de Educação expedido parecer público sobre a regularidade do 
Programa Especial de Capacitação de Docentes executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale 
do Iguaçu e direcionado ao Conselho Estadual de Educação do Paraná, o qual já havia possibilitado o 
ingresso anterior dos alunos sem vínculo formal como professor de instituição pública ou privada 
(Portaria n. 93/2002 do Conselho Estadual de Educação do Paraná), a sua desconstituição e/ou 
revogação posterior, pelo próprio Conselho Nacional de Educação, ou mesmo a sua não homologação, 
pelo Ministério da Educação ou, ainda, pelo Parecer n. 193/2007 do Conselho Estadual de Educação 
do Paraná, autorizam a tese de que a União e o Estado do Paraná são responsáveis, civil e 
administrativamente, e de forma solidária, pelo registro dos diplomas e pela consequente 
indenização aos alunos que detinham vínculo apenas precário perante instituição pública ou privada, 
diante dos danos causados.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O objeto do debate diz respeito à responsabilidade solidária, civil e administrativa, da União e do 
Estado do Paraná, pela ausência de credenciamento de instituição de ensino superior como condição 
para expedição de diploma a estudantes de curso normal superior, na modalidade semipresencial, 
em três situações distintas, quais sejam: a) a dos professores que concluíram o curso e que detinham 
vínculo formal com instituição pública ou privada; b) a dos professores que perfizeram o curso, mas 
que não tinham vínculo formal com instituição pública ou privada, enquadrando-se como voluntários 
ou detentores de vínculos precários de trabalho; e c) a dos denominados "estagiários". Quanto à 
segunda situação fática - além da incidência dos fundamentos apresentados na primeira nota 
informativa - cabe acrescentar que o art. 87, § 3º, III, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB), ao dispor acerca da realização dos programas de capacitação, apenas 
explicita a expressão "professores em exercício", não exigindo que se trate de educadores com 
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vínculo formal com instituição pública ou privada. Nesse sentido, correta a interpretação dada ao 
dispositivo legal pelo Tribunal de origem, segundo a qual: "a expressão legal 'professores em exercício' 
não comporta a restrição que a União e o Estado do Paraná pretendem estabelecer (existência de 
vínculo empregatício formal entre o professor e a escola). Além disso, não é crível supor que, em toda a 
extensão do território estadual, inclusive nas localidades mais distantes (zona rural), todas as escolas - 
incluídas as de menor porte - mantêm em seus quadros somente profissionais contratados formalmente, 
com os pesados encargos legais daí decorrentes. Se, de fato, havia docentes contratados precariamente, 
eles também devem ser considerados 'professores em exercício', para os fins da Lei". Dessa forma, no 
caso específico dos professores que não detinham vínculo formal com instituição pública ou privada, 
a responsabilidade pelo ato ilícito decorre de condutas praticadas, tanto pela União, quanto pelo 
Estado do Paraná, em decorrência da edição (posterior, violadora do princípio da boa-fé e da 
confiança) do Parecer n. 193/2007, pelo Conselho Estadual de Educação.   

 

 

PROCESSO 
REsp 1.487.139-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Ação indenizatória. Curso normal superior. Programa especial de 
capacitação de docentes. Credenciamento. Entes federados. 
Atribuição. Expedição de diploma aos alunos. Ausência. 
Responsabilidade civil e administrativa da União e do Estado do 
Paraná.   

DESTAQUE 

Inexistindo ato regulamentar, seja do Conselho Nacional de Educação, seja do Conselho Estadual de 
Educação do Paraná, sobre a regularidade do Programa Especial de Capacitação de Docentes 
executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu relativamente a alunos estagiários, 
descabe falar em condenação da União e do Estado do Paraná, devendo a parte que entender 
prejudicada postular a indenização em face, tão somente, da instituição de ensino. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O objeto do debate diz respeito à responsabilidade solidária, civil e administrativa, da União e do 
Estado do Paraná, pela ausência de credenciamento de instituição de ensino superior como condição 
para expedição de diploma a estudantes de curso normal superior, na modalidade semipresencial, 
em três situações distintas, quais sejam: a) a dos professores que concluíram o curso e que detinham 
vínculo formal com instituição pública ou privada; b) a dos professores que perfizeram o curso, mas 
que não tinham vínculo formal com instituição pública ou privada, enquadrando-se como voluntários 
ou detentores de vínculos precários de trabalho; e c) a dos denominados "estagiários". Em relação ao 
terceiro ponto controvertido, no que diz respeito à responsabilidade exclusiva da instituição de 
ensino quanto aos estagiários, não existiu qualquer ato regulamentar expedido, seja pelo Conselho 
Nacional de Educação (ou outro órgão da União), seja pelo Conselho Estadual de Educação do Estado 
do Paraná, autorizando que o curso funcionasse e permitisse a matrícula de "alunos denominados 
estagiários". Dessa forma, nessa situação, descabe falar em conduta ilícita dos entes estatais, sendo 
certo que houve atuação de ambos, vedando que tal prática assim ocorresse. Em havendo algum 
discente que se sinta prejudicado, terá que promover a demanda, exclusivamente, em face da 
instituição de ensino que, eventualmente, tenha permitido a matrícula, ao arrepio de qualquer 
autorização emitida pelos órgãos públicos, mesmo que de forma minimamente precária.   
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PROCESSO 
REsp 1.602.106-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda 
Seção, por unanimidade, julgado em 25/10/2017, DJe 
22/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL 

TEMA 

Responsabilidade civil ambiental. Ação indenizatória. Danos 
extrapatrimoniais. Acidente ambiental. Explosão do navio Vicuña. 
Porto de Paranaguá. Pescadores profissionais. Proibição temporária 
de pesca. Empresas adquirentes da carga transportada. Ausência de 
responsabilidade. Nexo de causalidade não configurado.   

DESTAQUE 

As empresas adquirentes da carga transportada pelo navio Vicunã no momento de sua explosão, no 
Porto de Paranaguá/PR, em 15/11/2004, não respondem pela reparação dos danos alegadamente 
suportados por pescadores da região atingida, haja vista a ausência de nexo causal a ligar tais 
prejuízos (decorrentes da proibição temporária da pesca) à conduta por elas perpetrada (mera 
aquisição pretérita do metanol transportado). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O cerne da controvérsia é definir se as empresas adquirentes da carga do navio Vicuña podem ser 
consideradas responsáveis pelo dano ambiental e, consequentemente, por danos extrapatrimoniais 
alegadamente suportados por terceiros (pescadores profissionais que se viram impedidos 
temporariamente de exercer seu labor), em decorrência da explosão da referida embarcação na baía 
de Paranaguá em 15/11/04. De pronto, cumpre destacar a remansosa jurisprudência desta Corte no 
sentido de que, em que pese a responsabilidade por dano ambiental ser objetiva (e lastreada pela 
teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a 
demonstração do nexo causal a vincular o resultado lesivo à conduta efetivamente perpetrada por 
seu suposto causador. Nesse ponto, em apertada síntese, constata-se que as empresas requeridas são 
meras adquirentes do metanol transportado pelo navio Vicuña, não respondendo, assim, pela 
reparação de prejuízos (de ordem material e moral) alegadamente suportados por pescadores 
profissionais em virtude da proibição temporária da pesca na região atingida pela contaminação 
ambiental decorrente da explosão, em 15/11/04, da referida embarcação. Isso porque, não sendo as 
adquirentes da carga do referido navio responsáveis diretas pelo acidente ocorrido, só haveria falar 
em sua responsabilização - na condição de indiretamente responsável pelo dano ambiental - caso 
restasse demonstrada (i) a existência de comportamento omissivo de sua parte; (ii) que o risco de 
acidentes no transporte marítimo fosse ínsito à sua atividade ou (iii) que estivesse a seu encargo, e 
não a encargo da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga que lhe seria destinada. 
Sendo certo que nenhuma das mencionadas situações se verificou, afasta-se o dever de indenizar, por 
ausência do nexo causal imprescindível à sua configuração. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
MS 21.750-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 25/10/2017, DJe 07/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Mandado de segurança. Penalidade aplicada com base na Lei n. 
10.520/2002. Divulgação no Portal da Transparência gerenciado pela 
CGU. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS. 
Caráter informativo. 

DESTAQUE 

A divulgação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS pela CGU tem mero 
caráter informativo, não sendo determinante para que os entes federativos impeçam a participação, 
em licitações, das empresas ali constantes. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de mandando de segurança impetrado com o intuito de suspender o registro no Portal de 
Transparência da CGU de penalidade administrativa aplicada a empresa com base no art. 7º da Lei n. 
10.520/2002. Alega a impetrante que a publicação da penalidade a impediria de participar de 
processos licitatórios em qualquer órgão da administração pública, ao invés de limitar-se ao âmbito 
da unidade federativa em que aplicada a sanção. Inicialmente, verifica-se que, com base no Decreto n. 
5.482/2005, cabe à Controladoria-Geral da União a gerência exclusiva do Portal da Transparência e, 
juntamente com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a determinação de qual o 
conteúdo mínimo de sua página. Dentro dessas atribuições, foi editada pelo Ministro de Estado do 
Controle e da Transparência, a Portaria 516/2010, que instituiu o Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas-CEIS, prevendo, em seu art. 6º, a divulgação do cadastro por meio do sítio do 
Portal da Transparência e, em seu art. 7º, a possibilidade de celebrar termos de cooperação com 
órgãos públicos. Assim, a inclusão do nome da impetrante no Portal da Transparência e no Cadastro 
de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, apenas viabiliza o acesso às informações, não sendo 
suficiente para causar, de per si, qualquer dano, pois o impedimento de contratar e licitar decorre da 
própria punição e não da publicidade. Por fim, ressalta-se que caso a parte impetrante esteja sendo 
indevidamente excluída de certames por outros Entes cuja decisão não se aplica, deverá topicamente 
buscar a tutela ao Judiciário, contra quem de direito, não tendo a mera divulgação qualquer 
influência. 
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

PROCESSO 
CC 139.197-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, 
julgado em 25/10/2017, DJe 09/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Art. 54, § 2º, V da Lei n. 9.605/98. Poluição. Deságue de esgoto em 
nascentes localizadas em área de proteção ambiental. Programa 
habitacional popular. Fiscalização da aplicação dos recursos públicos 
pela Caixa Econômica Federal (CEF). Atuação como mero agente 
financeiro. Contrato que isenta a CEF de responsabilidade pela higidez 
da obra. Competência da Justiça estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça estadual o julgamento de crime ambiental decorrente de construção de moradias 
de programa habitacional popular, nas hipóteses em que a Caixa Econômica Federal atue, tão 
somente, na qualidade de agente financiador da obra. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se se a atribuição à CEF da conduta típica descrita no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 - no que 
concerne à sua responsabilização criminal por danos ambientais causados por construções de 
moradias realizadas na esfera do Programa Minha Casa Minha Vida - atrai a competência da Justiça 
Federal para julgamento do caso. Observe-se que a CEF figurou como ré em ação civil pública 
baseada no mesmo delito e participou de acordo homologado para reparação do dano ambiental na 
esfera cível, contudo, no entender do Juízo Federal, há de se observar uma diferenciação na 
responsabilidade civil e criminal da referida instituição financeira. Nesse contexto, diante da 
reconhecida orientação jurisprudencial das Cortes Superiores sobre a possibilidade de 
responsabilização da pessoa jurídica por dano ambiental, e considerando que o crime descrito no art. 
54, § 1º, da Lei n. 9.605/1998 prevê a modalidade culposa da prática delitiva, seria possível a 
responsabilização criminal da CEF a depender de sua atuação na execução da obra. Quanto a esta, o 
STF já decidiu que, no âmbito do programa habitacional mencionado, a Caixa Econômica Federal 
pode atuar como agente executor de políticas públicas federais de promoção à moradia ou como 
agente financeiro em sentido estrito, na qualidade de responsável pela liberação de recursos 
financeiros para a aquisição de imóvel já edificado. Na primeira situação, a CEF possui 
responsabilidade solidária com a construtora pela solidez e segurança da obra, tendo em vista sua 
atuação fiscalizadora sobre a aplicação dos recursos públicos destinados ao financiamento 
imobiliário. Já na segunda hipótese, a CEF atua apenas na qualidade de mutuante, disponibilizando os 
valores necessários à aquisição do imóvel, não fiscalizando a construção - entendimento também 
compartilhado por esta Corte Superior. No caso em análise, o fato de o imóvel não estar edificado não 
implica, por si só, a responsabilização da CEF por danos causados na obra, sendo imprescindível a 
análise contratual e riscos por ela assumidos. Dessa forma, é de se concluir que o fato de a CEF atuar 
como financiadora da obra não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal. Isto porque 
para sua responsabilização não basta que figure como financeira, sendo imprescindível sua atuação 
na elaboração do projeto, ou seja, deve ter atuado na qualidade de fiscalizadora da segurança e 
higidez da obra. Uma vez não configuradas as referidas premissas no contrato entabulado com a 
construtora, deve-se reconhecer a competência da Justiça estadual para julgamento da questão. 
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TERCEIRA TURMA 

 

PROCESSO 
REsp 1.364.668-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Locação. Imóvel urbano residencial. Denúncia vazia. Art. 46 da Lei n. 
8.245/1991. Accessio temporis. Contagem dos prazos de prorrogações. 
Impossibilidade.  

DESTAQUE 

Não é cabível a denúncia vazia quando o prazo de 30 (trinta) meses, exigido pelo art. 46 da Lei n. 
8.245/1991, é atingido com as sucessivas prorrogações do contrato de locação de imóvel residencial 
urbano. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação de despejo, na qual se postula a desocupação do imóvel e a entrega das 
chaves, após notificação extrajudicial em que o locador manifesta o desinteresse na renovação do 
contrato, que já havia sido objeto de prorrogação por escrito mediante dois aditivos, totalizando 30 
(trinta) meses. De início, cumpre salientar que a denúncia vazia é a possiblidade de o locador solicitar 
a retomada do imóvel sem a necessidade de apresentar justificativas. Em contrapartida, a denúncia 
cheia exige que sejam indicadas as motivações expressas em lei. Ocorrendo qualquer das duas 
situações, o contrato de locação será extinto. Nesse sentido, o caput do art. 46 da Lei do Inquilinato 
assenta a hipótese em que se operará a cessação do contrato, sem a exigência de notificação ou aviso. 
Ou seja, encerra-se o negócio jurídico com o mero decurso do prazo. No entanto, se o locatário 
prosseguir na posse do imóvel por período superior a 30 (trinta) dias, prorroga-se o contrato por 
prazo indeterminado e a denúncia só poderá ser feita mediante notificação. Importante ressaltar que 
o artigo supra traz a expressão "por prazo igual ou superior a trinta meses", sem permitir 
explicitamente a contagem de múltiplos instrumentos negociais, ainda que haja apenas a 
prorrogação dos períodos locatícios, sem a alteração das condições originalmente pactuadas. Assim, 
a lei é clara quanto à imprescindibilidade do requisito temporal em um único pacto, cujo objetivo é 
garantir a estabilidade contratual em favor do locatário. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.465.679-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Família. Alimentos. Inclusão dos valores percebidos pelo devedor a 
título de participação em lucros e resultados. Impossibilidade e 
desnecessidade. 

DESTAQUE 

Os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados não se incorporam à verba 
alimentar devida ao menor. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre observar que, no tocante à possibilidade de incorporação da participação nos 
lucros e resultados aos alimentos devidos à menor, deve-se considerar, em primeiro lugar, o exame 
da natureza jurídica da referida verba, tendo em vista que, se porventura constatado que o valor 
percebido possui natureza salarial, deverá, em regra, ser incorporado ao percentual equivalente nos 
alimentos regularmente prestados ao credor. Isso porque o art. 7º, XI, da Constituição Federal, 
expressamente desvincula a participação nos lucros e resultados da remuneração percebida pelo 
trabalhador. Além disso, anote-se que o Tribunal Superior do Trabalho fixou o entendimento de que 
o valor pago a título de participação em lucros e resultados tem natureza indenizatória e, ainda que 
paga em periodicidade diversa daquela estipulada na legislação de regência, não se transmuda em 
salário ou remuneração. Ademais, o próprio art. 3º da Lei n. 10.101/2000 estabelece, em sintonia 
com o texto constitucional, que a participação nos lucros e resultados da empresa não substitui ou 
complementa a remuneração devida ao trabalhador, não se configura em fator de incidência de 
quaisquer encargos trabalhistas e não tem caráter habitual. Dessa forma, em se tratando de parcela 
que não se relaciona com o salário ou com a remuneração percebida pelo alimentante, não há que se 
falar em incorporação automática desta bonificação aos alimentos prestados à menor, sobretudo 
porque nada indica, na espécie, que seja o valor estipulado insuficiente tendo como base os 
vencimentos líquidos e regulares do alimentando. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.573.859-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 
unanimidade, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação de indenização por danos morais. Saque indevido de numerário 
na conta corrente do autor. Ressarcimento dos valores pela instituição 
bancária. Ausência de dano moral in re ipsa. 

DESTAQUE 

O saque indevido de numerário em conta corrente, reconhecido e devolvido pela instituição 
financeira dias após a prática do ilícito, não configura, por si só, dano moral in re ipsa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, não se olvida que a Terceira Turma desta Corte tem precedente no sentido de considerar 
que o saque indevido em conta corrente, por si só, acarreta dano moral. Observe-se que, por ocasião 
do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.197.929/PR, a Segunda Seção desta Corte fixou a 
tese de que as instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados aos 
correntistas, decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando-se como fortuito 
interno. Cabe ainda ressaltar que no referido julgado foi reconhecido o dano moral presumido em 
decorrência da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, razão pela qual não se 
confunde com o caso ora em análise. Assim, na linha do que ficou decidido no recurso especial 
representativo da controvérsia citado alhures, os valores sacados de forma fraudulenta na conta 
corrente do consumidor, tal como ocorrido na espécie, devem ser integralmente ressarcidos pela 
instituição bancária. Logo, nessas hipóteses, o consumidor não terá qualquer prejuízo material em 
decorrência do defeito na prestação do serviço oferecido pelo banco. Embora não se tenha dúvida de 
que o saque indevido acarreta dissabores ao consumidor, para fins de constatação de ocorrência de 
dano moral é preciso analisar as particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato 
extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade 
do correntista (bem extrapatrimonial). Circunstâncias, por exemplo, como o valor total sacado 
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indevidamente, o tempo levado pela instituição bancária para ressarcir os valores descontados e as 
repercussões daí advindas, dentre outras, deverão ser levadas em conta para fins de reconhecimento 
do dano moral e sua respectiva quantificação. Não seria razoável que o saque indevido de pequena 
quantia, considerada irrisória se comparada ao saldo que o correntista dispunha por ocasião da 
ocorrência da fraude, sem maiores repercussões, possa, por si só, acarretar compensação por dano 
moral. Dessa forma, o saque indevido em conta corrente não configura, por si só, dano moral, 
podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se 
demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.705.311-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação de obrigação de fazer. Condições da ação. Teoria da asserção. 
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Destinatário final do 
serviço. Legitimidade ativa.   

DESTAQUE 

O beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para se insurgir contra 
rescisão contratual unilateral realizada pela operadora.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, observa-se que, consoante o entendimento consolidado do STJ, as condições da ação são 
averiguadas de acordo com a teoria da asserção (REsp 1.605.470-RJ, Terceira Turma, DJe 
01/12/2016; REsp 1.314.946-SP, Quarta Turma, DJe 09/09/2016), razão pela qual, para que se 
reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em 
um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 
Na hipótese em exame, ante a rescisão unilateral do contrato pela operadora, o beneficiário pretende 
garantir o direito de se manter no plano de saúde coletivo por adesão. Assim, o exame da 
legitimidade ativa para pleitear a referida manutenção deve se verificar em abstrato, à luz da Lei dos 
Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998 - LPS), acerca da relação jurídica própria dos contratos 
celebrados sob o regime coletivo. Cabe considerar que o raciocínio segundo o qual os contratos dessa 
modalidade caracterizam-se como uma estipulação em favor de terceiro (REsp 1.510.697-SP, DJe 
15/06/2015), autoriza o usuário de plano de saúde coletivo a ajuizar individualmente ação contra a 
operadora para questionar abusividades do contrato, independente de a contratação ter sido 
intermediada pela pessoa jurídica a qual está vinculado. A perplexidade surge, entretanto, quando a 
ação judicial não questiona apenas específicas cláusulas contratuais tidas por abusivas (v.g. reajuste 
de mensalidade, exclusão de coberturas), mas a própria viabilidade de manutenção do contrato 
contra a rescisão unilateral realizada pela operadora. Na primeira hipótese, a cláusula contratual 
pode afetar apenas um pequeno grupo dentro da coletividade de beneficiários. Por outro lado, a 
rescisão do contrato afeta indistinta e necessariamente todos os beneficiários do plano de saúde 
coletivo. Em situações desse jaez, é importante observar que a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) estabeleceu por meio de Resolução Normativa que os contratos coletivos por 
adesão ou empresarial "somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do 
período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 
sessenta dias" (art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009). De qualquer modo, frise-se que a 
legitimidade ativa ad causam restringe-se ao exame puramente abstrato da titularidade dos 
interesses envolvidos na lide, ao passo que a instrução probatória a definir a procedência ou 
improcedência do pedido diz respeito ao mérito e não às condições da ação. Por meio dessa 
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perspectiva, é possível aferir da afirmação contida na petição inicial, que o beneficiário é titular do 
interesse juridicamente protegido afirmado na pretensão, ao passo que a operadora do plano de 
saúde é a titular do interesse que se opõe à sua pretensão. Nessa ordem de ideias, à luz da teoria da 
asserção, e ante a possibilidade de a rescisão unilateral do contrato ser abusivamente praticada pela 
operadora, o beneficiário final do plano de saúde coletivo está autorizado a ajuizar a ação para 
questionar o ato tido por ilegal. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.666.321-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Assistência judiciária gratuita. Incidente instaurado em autos 
apartados na vigência dos arts. 4º, 7º e 17 da Lei n. 1.060/50. Decisão 
de impugnação prolatada na vigência do CPC/2015. Princípio do 
"tempus regit actum". Teoria do isolamento dos atos processuais. 
Recurso cabível. Agravo de instrumento.        

DESTAQUE 

Cabe agravo de instrumento contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do 
CPC/2015, acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado, em autos 
apartados, na vigência do regramento anterior.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A fim de averiguar o recurso cabível na hipótese, convém salientar, primeiramente, que a sucessão de 
leis processuais no tempo é subordinada, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, ao 
princípio geral do "tempus regit actum", no qual se fundamenta a teoria do isolamento dos atos 
processuais. De acordo com essa teoria - atualmente positivada no art. 14 do CPC/2015 - a lei 
processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se, 
contudo, a eficácia dos atos processuais já realizados na forma da legislação anterior, bem como as 
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Nesse diapasão, importa salientar 
que, de acordo com o regramento anterior, e independente de a concessão do benefício ser requerida 
na petição inicial ou durante o curso do processo, havia a formação de autos apartados - razão pela 
qual o art. 17 da Lei n. 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 6.014/73) previa o cabimento do 
recurso de apelação contra as decisões relativas ao benefício da justiça gratuita - o que suscitava 
intensa crítica na doutrina, já que o pedido de gratuidade constitui questão incidental no processo, 
cuja solução se dá por meio de decisão interlocutória, e não sentença. Importa ressaltar que o art. 
1.072 do CPC/2015 expressamente revogou os arts. 4º, 6º, 7º e 17 da Lei n. 1.060/50, dentre outros. 
Além disso, os arts. 99 e 100 do novo Codex disciplinam que não há mais a exigência de autuação em 
separado para o requerimento do benefício durante o curso do processo ou para a impugnação. 
Dessa forma, tanto o pedido do interessado como a objeção da parte adversa são decididos 
incidentalmente nos próprios autos principais, via de regra por meio de decisão interlocutória 
(ressalvada a possibilidade de a questão ser decidida em capítulo da sentença). Nesse contexto, 
prescreve o NCPC, de forma explícita, o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a 
decisão que indeferir a gratuidade ou acolher pedido de sua revogação (arts. 101 e 1.015, V, do 
Código), salvo se a questão for decidida na sentença, contra a qual caberá apelação, segundo a regra 
geral do sistema recursal (art. 1.009, caput). 
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PROCESSO 
REsp 1.691.748-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora. Seguro garantia 
judicial. Indicação. Possibilidade. Equiparação a dinheiro.   

DESTAQUE 

Na fase de cumprimento de sentença, é incabível a rejeição do seguro garantia judicial pelo 
exequente, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia, entre outras questões, a saber se o seguro garantia judicial oferecido no 
cumprimento de sentença é apto a garantir o juízo, mesmo havendo discordância do exequente. De 
início, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal Superior, formada sob a égide do 
CPC/1973, foi construída no sentido de que a penhora em dinheiro, preferencialmente na ordem de 
gradação legal, não pode ser substituída por seguro garantia judicial ou fiança bancária sem haver 
excepcional motivo, tendo em vista o princípio da maior eficácia da execução e de satisfação do 
credor, bem como a observância à regra da menor onerosidade para o devedor. Com a edição do 
CPC/2015, o tema controvertido merece nova reflexão. De fato, o seguro garantia judicial, espécie de 
seguro de danos disciplinado pela Circular SUSEP n. 477/2013, garante o pagamento de valor 
correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no 
trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. Depreende-se que o seguro garantia 
judicial oferece forte proteção às duas partes do processo, sendo instrumento sólido e hábil a 
garantir a satisfação de eventual crédito controvertido, tanto que foi equipado ao dinheiro para fins 
de penhora. Com efeito, no cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial 
são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os 
efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao 
processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente 
receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. Nesse contexto, acarretam a 
harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor 
onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora 
judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos 
meios de satisfação do crédito ao exequente. Assim, dentro do sistema de execução, a fiança bancária 
e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de 
garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal 
ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 
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QUARTA TURMA   

 

PROCESSO 
REsp 1.279.586-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, 
julgado em 03/10/2017, DJe 17/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação civil pública. Petição inicial inepta. Pedido genérico. Emenda 
após a contestação. Possibilidade. 

DESTAQUE 

Admite-se emenda à inicial de ação civil pública, em face da existência de pedido genérico, ainda que 
já tenha sido apresentada a contestação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se, mesmo após a apresentação de contestação, quando se 
tratar de ação civil pública, pode o julgador determinar a emenda da petição inicial, sempre que 
detectados defeitos e irregularidades relacionados ao pedido. De início, convém anotar que a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao menos quando cuida de ações individuais, diverge 
sobre o tema. No que concerne às ações civis públicas, estas são instrumentos processuais de ordem 
constitucional, dotados de natureza jurídica de ação pública de caráter civil lato sensu, estando 
sujeitas, enquanto tal, às garantias e pressupostos processuais inerentes a toda ação, tendo por mote 
a defesa de interesses metaindividuais, com relevância social. De fato, a relevância social do bem 
envolvido, de natureza social, imprime ao direito processual civil, na tutela destes bens, a adoção de 
princípios distintos dos adotados pelo CPC. Neste contexto, releva-se o princípio da efetividade, 
previsto no art. 83, caput, da Lei n. 8.078/1990 (CDC) - inteiramente aplicável à tutela dos interesses 
difusos e coletivos, por expressa imposição do art. 21 da Lei n. 7.347/1985 -, que deve ser utilizado 
pelo juiz da causa para abrandar os rigores da intelecção vinculada exclusivamente ao CPC - 
desconsiderando as especificidades do micro sistema regente das ações civis -, pois aquele tem como 
escopo servir de instrumento para a solução de litígios de caráter individual. A espécie não revela 
processo diferenciado, mas, em verdade, é expressão de um conjunto de princípios que devem 
necessariamente ser adaptados, a partir do processo civil comum, para viabilizar a defesa de 
interesses que extrapolam os simplesmente individuais. Nessa linha de raciocínio, devem ser 
interpretadas as disposições do código processual acerca da petição inicial e das hipóteses de 
extinção por inépcia da peça vestibular. Aliás, sobre tais institutos, interessa mencionar que o Novo 
Código de Processo Civil traz regulamentação atinente à petição inicial, seus requisitos e a 
sistemática de seu recebimento, muito próximas ao que antes previsto pelo diploma processual de 
1973. Desse modo, em consonância com a Lei n. 13.105/2015, se o juiz verificar que a petição inicial 
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que "apresenta defeitos e irregularidades capazes 
de dificultar o julgamento de mérito", assim como ocorria no CPC de 1973 (art. 284) deverá intimar o 
autor para que emende a inicial ou a complete, sob pena de indeferimento, conforme previsão do art. 
321, mas, agora, num prazo maior, 15 dias - o que sinaliza verdadeiro compromisso com o 
aproveitamento dos atos processuais e os princípios da efetividade e economia processuais. 
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QUINTA TURMA   

 

PROCESSO 
RHC 79.834-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, por unanimidade, julgado 
em 07/11/2017, DJe 10/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Incidente de falsidade. Indeferimento. Documento juntado há mais de 
dez anos. Impugnação após a sentença. Preclusão. 

DESTAQUE 

Não há nulidade na decisão que indefere pedido de incidente de falsidade referente à prova juntada 
aos autos há mais de 10 anos e contra a qual a defesa se insurge somente após a prolação da sentença 
penal condenatória, uma vez que a pretensão está preclusa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de habeas corpus em que se alega cerceamento de defesa em razão do 
indeferimento de pedido de instauração de incidente de falsidade e a realização de perícia em mídia 
que contém arquivos de interceptação telefônica. Com efeito, embora não exista prazo definido em lei 
para que se possa requerer a instauração do incidente de falsidade documental previsto no art. 145 e 
seguintes do Código de Processo Penal, o fato é que o ofício expedido pela Polícia Federal que deferiu 
a citada diligência, acompanhado do respectivo CD, foi juntado aos autos há mais de dez anos, de 
forma que a defesa quedou-se inerte por todo esse período, deixando para impugná-lo somente após 
a prolação da sentença condenatória, quando já encerrada a instrução processual. Nesse contexto, a 
permissão do comportamento em análise representaria violação aos princípios da segurança jurídica, 
da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de 
produção de provas mesmo diante da inércia da parte. Outrossim, tem-se que o deferimento de 
diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, 
que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e 
sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa, 
como ocorreu no caso. Finalmente, vale ressaltar ser pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores 
no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o 
princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP - o que não fora demonstrado na 
presente hipótese. 

 

 

 


