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EM CASO DE CONCURSO DE AGENTES, PRESCRIÇÃO DE AÇÃO POR IMPROBIDADE É CONTADA 
INDIVIDUALMENTE 
Nas hipóteses de ações por improbidade administrativa que envolvem dois ou mais réus, o prazo prescricional de 
cinco anos previsto pelo artigo 23 da Lei 8.429/92 deve ser contado de forma individual, tendo em vista 
circunstâncias como a natureza subjetiva das sanções. 
O entendimento foi ratificado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao negar recurso especial 
em que o Ministério Público do Paraná defendia que o prazo legal de prescrição deveria ter como marco inicial a data 
em que o último acusado deixa o exercício do cargo. A tese do MP foi afastada de forma unânime pelo colegiado. 
A ação civil pública foi proposta pelo MP contra diversos réus, porém o juiz de primeira instância excluiu do polo 
passivo um dos denunciados em virtude da prescrição, ressalvada apenas a responsabilização em relação ao 
ressarcimento ao erário, que é imprescritível. 
A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que concluiu que não há previsão legal para sujeição de 
todos os réus ao prazo prescricional do agente público que deixou o cargo por último. 
CARÁTER PERSONALÍSSIMO 
Por meio de recurso especial, o MP defendeu que a adoção de uma contagem prescricional individual acarretaria 
tratamento desigual entre os investigados, já que o agente público que se desliga com antecedência da 
administração pública usufrui sozinho dos benefícios da prescrição. 
O relator do recurso, ministro Og Fernandes, destacou que a fixação, pelo STJ, do prazo de prescrição individual tem 
relação com elementos como o texto expresso do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, a natureza 
subjetiva da pretensão sancionatória e da própria caracterização do ato de improbidade. 
Ao negar provimento ao recurso do MP, o ministro também lembrou julgamentos do tribunal que concluíram que o 
instituto da prescrição tem caráter personalíssimo e, por isso – como afirmou certa vez o desembargador convocado 
Olindo Menezes –, não faria sentido a “socialização” na contagem do prazo prescricional. 
 
QUINTA TURMA NEGA PEDIDO DA DEFESA DE LULA PARA SUSPENDER EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
PENA DE PRISÃO 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão unânime, negou habeas corpus preventivo 
interposto pela defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de impedir a execução 
provisória da pena fixada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), antes do trânsito em julgado da 
condenação penal. 
Em janeiro, em meio ao recesso forense, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da 
presidência, já havia indeferido o pedido liminar. 
No julgamento da tarde desta terça-feira (6), o colegiado entendeu que a previsão, pelo TRF4, quanto ao início do 
cumprimento da reprimenda, após a conclusão do julgamento pelas instâncias ordinárias, seguiu corretamente a tese 
fixada em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o qual concluiu que a execução provisória do comando 
prisional, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 
presunção de inocência. 
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DEFESA E MPF 
O julgamento foi iniciado com a sustentação oral do advogado do ex-presidente, José Paulo Sepúlveda Pertence. De 
acordo com a defesa, o entendimento fixado pelo STF sobre a execução provisória da pena não possuiria caráter 
vinculante e seria apenas uma possibilidade, não uma obrigação, devendo a sua aplicação ser avaliada em cada 
caso. 
A defesa também alegou a falta de fundamentação da necessidade de execução provisória pelo TRF4 e a ausência 
de pedido de prisão pelo Ministério Público Federal no curso da ação penal. Ainda de acordo com a defesa, a prisão 
antecipada violaria o princípio constitucional de presunção de inocência. 
Na sequência, o subprocurador-geral da República, Francisco de Assis Vieira Sanseverino, ofertou parecer pela 
denegação do habeas corpus sob o fundamento de que os julgamentos dos tribunais superiores – a exemplo do STF 
– possuem, além do eventual efeito vinculante, caráter persuasivo em relação aos demais tribunais, o que justifica a 
aplicação dos recentes entendimentos da Corte Suprema, pelo TRF4. 
RETOMADA DA JURISPRUDÊNCIA 
O relator do recurso especial, ministro Felix Fischer, destacou que a possibilidade de execução provisória era a 
jurisprudência que prevalecia no STF, mesmo após a Constituição de 1988. 
Após modificação de entendimento entre 2009 e 2016, o STF voltou a adotar a postura no sentido de validar a 
execução antecipada da pena, tendo em vista, entre outros fundamentos, que os recursos destinados aos tribunais 
superiores – como o recurso especial e o extraordinário – não são dotados de efeito suspensivo. Nos recentes 
julgamentos, o STF também considerou a impossibilidade de revisão de fatos e provas pelos tribunais superiores. 
De acordo com o ministro, a possibilidade de execução da pena foi confirmada inclusive sob a sistemática da 
repercussão geral também em 2016, quando o STF julgou o ARE 964.246.   
“Assim, a execução provisória da pena passa a ser um consectário lógico do julgamento condenatório proferido pelo 
segundo grau de jurisdição. Não há que se falar, portanto, na esteira da firme jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, em ofensa ao princípio da presunção de inocência, à coisa julgada, e tampouco em reformatio in pejus, 
quando tão logo exaurida a instância ordinária”, apontou o ministro. 
Em relação aos demais pontos aventados pela defesa – como a ausência de pedido expresso do MPF sobre a prisão 
e os questionamentos específicos sobre as condenações por corrupção e lavagem de dinheiro –, o relator destacou 
que a jurisdição do TRF4 ainda não foi concluída, já que está pendente a análise de embargos de declaração 
interpostos pela defesa. Dessa forma, haveria supressão de instância caso o STJ analisasse os temas nesse 
momento.      
“No ponto, não obstante a relevância, em tese, da matéria aventada no presente writ, o que pretendem os 
impetrantes é a antecipação de eventual análise recursal, com a substituição da via adequada, de matéria que ainda 
sequer foi sepultada pela instância a quo, em razão da oposição de embargos declaratórios na origem, o que 
conduziria, nesse momento, em caso de incursão no âmbito de cognição pretendido, a indevida supressão de 
instância”, afirmou o relator. 
SENTENÇA NÃO CONDICIONOU 
O ministro Jorge Mussi, segundo a votar, acompanhou o entendimento do relator de que o princípio da presunção de 
inocência não inibe a execução provisória da pena. Além de não verificar a existência concreta de ameaça à 
liberdade de locomoção do ex-presidente, em razão de ainda estar pendente o julgamento dos embargos de 
declaração pelo TRF4, ele destacou que a sentença condenatória não condicionou a expedição do mandado de 
prisão ao trânsito em julgado do processo, cabendo ao TRF4 decidir sobre as consequências da condenação. 
“Ao julgar os recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, a colenda 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença penal condenatória e 
determinou, uma vez esgotada a sua jurisdição, seja oficiado ao juízo de origem, para que proceda à imediata 
execução da pena privativa de liberdade imposta”, disse o ministro. 
NÃO É PRISÃO PREVENTIVA 
A maioria foi formada após o voto do presidente da Quinta Turma, ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Apesar de 
reconhecer a existência de risco potencial da prisão do ex-presidente, ele destacou que não cabe ao STJ alterar o 
entendimento do STF sobre a possibilidade de execução provisória da pena, após a confirmação da responsabilidade 
penal pelas instâncias de origem. 
O ministro também rebateu os argumentos da defesa sobre o fato de o ex-presidente possuir condições favoráveis, 
sempre ter colaborado com a Justiça, ser réu primário e não representar nenhuma ameaça à sociedade. Segundo 
ele, a execução provisória da pena não está vinculada aos pressupostos exigidos na prisão preventiva, mas apenas à 
confirmação da condenação em segundo grau. 
MEDIDA NECESSÁRIA 
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O ministro Ribeiro Dantas, quarto a votar, seguindo a ordem de antiguidade, rechaçou o argumento da defesa de que 
o STJ poderia afastar a execução provisória da pena, uma vez que o próprio STF vem decidindo dessa forma em 
alguns julgados monocráticos. 
Segundo ele, o STJ está vinculado ao que foi decidido em plenário, e eventuais decisões isoladas na Suprema Corte 
não têm força de vinculação. 
“Se o Supremo Tribunal Federal considerou, ao julgar o precedente debatido, que no processo existia repercussão 
geral, e era caso de afetá-lo a seu plenário virtual e decidi-lo com efeito erga omnes, não pode este mero órgão 
divisionário de tribunal que está debaixo da jurisdição da Corte Suprema presumir nisso uma ilegalidade porque, por 
óbvio, o juízo disso ? e juízo único ? é o próprio STF”, afirmou. 
Ao concluir seu voto, o ministro reconheceu que “esse cumprimento provisório da pena é duro, é difícil, porém 
necessário para reverter a situação de impunidade que vivíamos”, mas lembrou que “os meios civis de reparação de 
danos estarão sempre abertos para aqueles que sofrerem prisões indevidas, sejam cautelares indevidas, seja 
cumprimento provisório indevido”. 
SEM CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
Último a votar na sessão de julgamento, o ministro Joel Ilan Paciornik reconheceu a possibilidade de que o Supremo 
Tribunal Federal revise o seu posicionamento atual sobre o tema, tendo em vista recentes decisões cautelares 
proferidas de forma monocrática. Todavia, o ministro destacou que ainda não houve nova manifestação do plenário 
sobre o assunto, o que leva à necessidade de aplicação do precedente colegiado fixado pela Suprema Corte. 
“Nada obstante a existência de ameaça real, consubstanciada na possibilidade de decretação da custódia do 
paciente tão logo se esgote a jurisdição de segunda instância, é certo que a referida ameaça não decorre de ato 
ilegal, mas de condenação confirmada em grau de apelação, portanto não havendo margem para se falar em 
constrangimento ilegal, em consonância com o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso”, afirmou o ministro na 
conclusão do julgamento da Quinta Turma.  
HISTÓRICO 
O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, pelos 
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a ação penal, Lula teria recebido vantagem 
indevida decorrente de contratos da construtora OAS com a Petrobras e ocultado a titularidade de apartamento em 
São Paulo.  
No TRF4, ainda está pendente a apreciação dos embargos de declaração opostos pela defesa, recurso que visa 
combater omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Após o julgamento dos embargos, poderá ser 
determinada a execução provisória da pena. 
 
BRASIL TELECOM, SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DEVE CONTRIBUIR PARA O 
PASEP 
É legítima a cobrança de contribuição ao Pasep de empresa subsidiária de sociedade de economia mista, sendo 
indiferente sua natureza jurídica, se sociedade de economia mista ou empresa privada. 
Com base nesse entendimento, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, negou 
recurso interposto pela Brasil Telecom S.A. com o objetivo de desconstituir decisão do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1). A empresa alegou ser ilegal a exigência da cobrança de Pasep de entidade privada controlada por 
sociedade de economia mista. 
No recurso apresentado ao STJ, a Brasil Telecom afirmou que o TRF1 deixou de aplicar a legislação que rege as 
sociedades de economia mista, além de não reconhecer o direito de recolher somente a contribuição relativa ao 
PIS/Repique, previsto na legislação, no percentual de 5% do Imposto de Renda relativo à contribuição do PIS, da 
forma como realizava até a promulgação da legislação que modificou esse entendimento. 
STF 
O relator do recurso, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, explicou que o STF declarou inconstitucional apenas o 
inciso VI do artigo 14 do Decreto-Lei 2.052/83. Segundo o relator, como não houve declaração de 
inconstitucionalidade para o inciso IV do mesmo dispositivo legal, continua vigente a norma que preceitua que as 
sociedades de economia mista e suas subsidiárias são participantes contribuintes do Pasep. 
Dessa forma, para o ministro, a pretensão recursal da Brasil Telecom esbarra na jurisprudência dominante no STJ, 
que entende não ser possível negar vigência a dispositivo legal que vai de encontro ao pleito da empresa. 
“Segundo a jurisprudência dominante de ambas as turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior, a 
empresa subsidiária de sociedade de economia mista, prestadora de serviço de telecomunicações, enquadra-se 
como contribuinte participante do Pasep, nos termos do Decreto-Lei 2.052, artigo 14, IV”, afirmou o relator. 
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REVISTA TERÁ DE PAGAR DANOS MORAIS POR DIVULGAR IMAGENS DE CRIANÇAS SEM AUTORIZAÇÃO 
DOS PAIS 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, por unanimidade, acórdão do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) que condenou uma revista a pagar indenização por danos morais pela violação do direito de 
imagem de menores que tiveram fotos publicadas em reportagem sem a autorização dos pais. 
De acordo com o Ministério Público, a revista veiculou, na versão impressa e na internet, fotos de crianças da 
localidade Mata dos Palmitos (a 75 km do município de Ouro Preto/MG) sem a devida autorização de seus 
responsáveis, em reportagem publicada em janeiro de 2006. 
A publicação também foi acusada de simular situações de trabalho infantil para produzir as fotos que ilustraram a 
matéria "A Idade da Pedra – Crianças trabalham em minas de talco em Ouro Preto" e de violar os artigos 15 e 17 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
PROTEÇÃO INTEGRAL 
Para o relator, ministro Villas Bôas Cueva, explorar indevidamente a imagem de menores desrespeita o princípio da 
proteção integral e do melhor interesse da criança. Segundo ele, é indenizável o dano causado em virtude de 
reportagem jornalística que identifica menores sem a autorização dos pais. 
“O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da dignidade das crianças (artigo 227 da Constituição 
Federal), cujo melhor interesse deve ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação”, 
afirmou. 
Em sua decisão, o relator destacou que o dever de indenizar, no caso concreto, não decorre apenas da não 
autorização para uso das imagens. Para Villas Bôas Cueva, a revista ultrapassou “os limites do bom senso, tendo em 
vista que crianças, inegavelmente de origem humilde, foram obrigadas a segurar pedras pesadas a fim de 
‘demonstrar’ que estariam submetidas a trabalho escravo, situação manifestamente aviltante e que desafia a 
eticidade da conduta de divulgação da imagem alheia à realidade, com finalidade escusa e indevida, conduta 
inegavelmente repreensível”. 
FATOS REAIS 
Villas Bôas Cueva ressaltou que o STJ tem entendido que as matérias jornalísticas, ainda que sob o argumento de 
veiculação de fatos reais, não podem deixar de preservar a imagem de crianças ou adolescentes, cujo 
desenvolvimento psíquico ainda está em formação. 
“Há, portanto, expressa vedação da identificação de criança quando se noticia evento, especialmente de caráter 
ilícito, sem autorização dos pais, em reportagem veiculada tanto na internet como por meio impresso. O fato é 
inexorável por ter sido demonstrado nos autos, sendo que os recorrentes admitem o uso das imagens, limitando-se a 
alegar que a situação seria concreta e condizente com a realidade, não logrando êxito, todavia, na demonstração de 
que teriam obtido a formal e indispensável autorização dos representantes legais dos menores para a divulgação das 
fotos”, explicou. 
A revista foi condenada a se abster de exibir as imagens dos menores fotografados em sites da internet, além de 
indenizar cada criança no valor correspondente a 20 salários mínimos. 
 
TERCEIRA TURMA AFASTA NULIDADE DE REGISTRO DA MARCA ROLA MOÇA 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso especial de empresa de confecções que 
buscava a nulidade parcial do registro da marca Rola Moça, de propriedade de outra empresa de vestuário, com 
registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
A autora do recurso especial – que utilizava a marca Rala Moça, semelhante à discutida nos autos – alegava que os 
elementos nominativos da marca eram expressões de uso comum, mas o colegiado concluiu que não houve violação 
às hipóteses de inviabilidade da concessão do direito de exclusividade previstas pela Lei de Propriedade Industrial. 
“Vale ressaltar, a partir do que se depreende da manifestação das partes desde o ajuizamento da demanda, que o 
objetivo prático a ser alcançado pelo recorrente com a propositura da presente demanda é, a toda evidência, obter 
chancela para continuar utilizando a marca Rala Moça em sua atividade empresarial, a qual, convém referir, é a 
mesma desenvolvida pelo recorrido (comércio de peças de vestuário) ”, apontou a relatora do recurso especial, 
ministra Nancy Andrighi. 
USO EXCLUSIVO 
A marca mista Rola Moça foi registrada em 2008 como uma designação no âmbito do comércio de vestuário, roupas 
de banho, calçados, entre outros artigos. Todavia, por meio de ação de nulidade, a empresa autora – que utilizava a 
marca Rala Moça – defendeu que as palavras “rola” e “moça” não poderiam ser utilizadas de modo exclusivo pelo 
recorrido. 
Por isso, a empresa buscava o reconhecimento do uso comum das expressões “rala”, “menina” e “rola”. 
O pedido de nulidade foi julgado improcedente em primeira instância. Ao analisar as classes de registro, o magistrado 
concluiu que a expressão não guardava relação com o produto ou serviço executado pela empresa ré e, por isso, não 
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havia no caso violação ao artigo 124 da Lei 9.279/96, que especifica as hipóteses de impossibilidade de registro de 
marca. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
Por meio de recurso especial, a empresa autora do pedido de nulidade argumentou que a marca Rola Moça deveria 
ser classificada como aquelas conhecidas como evocativas ou “fracas”, com a possibilidade de mitigação do uso das 
expressões que a compõem. 
MARCA E PRODUTO 
A ministra Nancy Andrighi destacou que os sinais evocativos ou sugestivos, embora admitam registro marcário, são 
aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela 
marca, mediante relações de referência indireta. 
“Nesse contexto, fica evidenciado, ao contrário do que sustenta o recorrente, que o sinal registrado pelo recorrido não 
se enquadra na definição de marca evocativa, uma vez que a expressão Rola Moça – ainda que se considerem seus 
elementos nominativos isoladamente – não guarda qualquer relação com as características ou com a função do 
produto comercializado por seu titular (peças de vestuário)”, apontou a ministra. 
Ao negar provimento ao recurso, a relatora também observou a semelhança entre os trabalhos figurativos das duas 
empresas, que atuam no mesmo ramo de atividade e, portanto, poderiam causar confusão no consumidor caso 
pudessem utilizar as duas marcas em coexistência.    
“O que se percebe de mero exame visual das marcas é que, além de semelhança gráfica – na hipótese ocorreu, em 
verdade, efetiva cópia do lettering, que é o trabalho visual específico feito sobre o desenho das letras das expressões 
que integram a marca –, há similaridade fonética e ideológica entre elas. A única diferença perceptível é a troca da 
letra “o” (da palavra Rola) pela letra “a” (formando a palavra Rala), o que, considerando-se o conjunto marcário como 
um todo (figurativo e nominativo), é insuficiente para assegurar-lhe distintividade”, concluiu a ministra. 
 
ABSOLVIÇÃO GENÉRICA NÃO IMPEDE MP DE PEDIR ANULAÇÃO DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS 
PROVAS 
Ainda que o artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal tenha introduzido a possibilidade de que os jurados 
absolvam o acusado mesmo após terem reconhecido a autoria e materialidade delitivas, não ofende a soberania dos 
veredictos a anulação da decisão em segundo grau – após apelação interposta pelo Ministério Público – quando a 
sentença se mostrar diametralmente oposta à prova dos autos. 
O entendimento foi fixado por maioria de votos pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar 
habeas corpus em que o paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, foi absolvido pelo 
conselho de sentença. 
A decisão do júri foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acolheu recurso do MP e determinou 
novo julgamento perante o tribunal do júri por entender que o primeiro veredicto contrariou as provas dos autos, 
especialmente as evidências de que o acusado continuou a desferir golpes na vítima mesmo quando ela já estava 
caída no chão, causando sua morte por diversos traumatismos. 
“Entendo que a absolvição do réu pelos jurados, com base no artigo 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não 
constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o tribunal cassá-la quando ficar demonstrada a total dissociação da 
conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle 
excepcional da decisão absolutória do júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de 
jurisdição”, apontou o relator do pedido de habeas corpus, ministro Joel Ilan Paciornik. 
MÉRITO 
No pedido de habeas corpus, a defesa do acusado alegou que, com a reforma do procedimento do júri, os jurados, 
além dos fundamentos jurídicos, podem optar por fundamentos sociais, emocionais ou de política criminal, de acordo 
com a sua íntima convicção.  
Também de acordo com a defesa, com a introdução do artigo 483, inciso III, do CPP pela Lei 11.689/08, a única 
interpretação que não fere a soberania dos veredictos é a de que o artigo 593, inciso III, “d”, do mesmo código – que 
prevê a apelação contra decisões do júri manifestamente contrárias às provas – tornou-se exclusivo da defesa, 
cabendo à acusação apenas a alegação de eventual nulidade processual. Assim, nesses casos, a defesa apontou 
que o MP não poderia pedir a anulação do julgamento que absolveu o réu. 
PODER ABSOLUTO 
O ministro Joel Ilan Paciornik explicou inicialmente que, com a introdução do quesito absolutório pela Lei 11.689/08 – 
que acrescentou o inciso III ao artigo 483 do CPP –, foram concentradas todas as teses defensivas em um único 
quesito, podendo os jurados absolver o acusado com base exclusivamente na sua livre convicção. 
“Houve, portanto, uma simplificação na quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das 
teses defensivas apresentadas ou mesmo absolver por clemência, não havendo falar, contudo, em ampliação dos 
poderes do júri”, afirmou o ministro. 
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Nesse sentido, o relator apontou que a inovação trazida no artigo 483 do CPP não afastou a possibilidade de 
anulação de decisão proferida pelo tribunal do júri após acolhimento de recurso do Ministério Público interposto com 
base em alegação de não observância do conjunto probatório (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP), mesmo que 
os jurados tenham respondido positivamente ao quesito da absolvição genérica.   
“Concluir em sentido contrário exigiria a aceitação de que o Conselho de Sentença disporia de poder absoluto e 
peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a 
obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, III, do CPP”, observou o ministro. 
No caso analisado, o ministro destacou que, para concluir que a decisão do conselho de sentença foi contrária à 
prova dos autos, a corte fluminense se baseou nos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, assim como 
na causa mortis descrita no exame de corpo de delito. 
“Nesse contexto, a alteração do que ficou estabelecido no acórdão impugnado, quanto à existência ou não de 
respaldo para a cassação da decisão do júri, considerada pelo tribunal de origem como manifestamente contrária às 
provas dos autos, demandaria a análise aprofundada no conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita 
do habeas corpus”, concluiu o relator ao não conhecer do pedido. 
 
INSCRIÇÃO DE IMÓVEL NO REGISTRO TORRENS NÃO INVIABILIZA PEDIDO DE USUCAPIÃO 
Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inscrição do imóvel rural no Registro Torrens, por si 
só, não inviabiliza o pedido de usucapião e, quando presente o requisito subjetivo – posse com a intenção de dono –, 
é válida a ação ajuizada para a prescrição aquisitiva. 
Com base nesse entendimento, o colegiado negou, por unanimidade, recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul (TJRS) que, por entender presentes os requisitos necessários – como a prova da posse, 
o animus domini, o tempo e a inércia do proprietário –, havia julgado procedente o pedido de usucapião formulado 
por um homem que, desde 1972, vive em um terreno de 2.376 metros quadrados em um bairro de Porto Alegre (RS). 
Segundo o relator, ministro Villas Bôas Cueva, ao contrário do que foi alegado pelos recorrentes, a usucapião é modo 
originário de aquisição da propriedade e independe da idoneidade do título registrado. Assim, para o relator, a 
matrícula do imóvel rural no Registro Torrens, por si só, não inviabiliza a ação de usucapião. 
“Não há hesitação na doutrina a respeito da possibilidade de usucapir imóvel inscrito no Registro Torrens, mormente 
por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade que independe de verificação acerca da idoneidade do 
título registrado e não envolve transferência de domínio”, explicou o ministro. 
COMODATO 
Ao contestar a ação, os recorrentes afirmaram também que estaria ausente o requisito subjetivo da posse com 
intenção de dono, já que, segundo suas alegações, a posse exercida pelo homem teria caráter precário, pois seria 
decorrente de contrato de comodato. 
O ministro explicou que as instâncias que analisaram os fatos e provas chegaram à conclusão de que o alegado 
contrato de comodato foi celebrado apenas com parentes do homem que pleiteou a usucapião e nunca com ele 
próprio, sendo a área objeto do contrato de comodato diferente dos lotes que o autor pediu para usucapir. 
Ao negar provimento ao recurso especial, Villas Bôas Cueva explicou que questionar o ânimo da posse – como 
pretendiam os integrantes da família que seria herdeira da área em discussão – demandaria interpretação de 
cláusulas contratuais e reexame de provas, procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 
 
CASSI DEVE PAGAR INDENIZAÇÃO DE R$ 10 MIL POR NEGAR EXAMES A PACIENTE 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou decisão da Justiça de Santa Catarina que fixou 
indenização por danos morais de R$ 10 mil contra a Caixa de Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) devido à 
negativa de cobertura de exames clínicos a beneficiário do plano de saúde. 
Ao STJ, a Cassi alegou a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a plano 
administrado por entidade de autogestão, mas o colegiado concluiu que o julgamento do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC) não teve como base apenas as normas da lei de proteção ao consumidor, mas sim disposições do 
Código Civil que impedem que o plano de saúde aplique restrições não previstas no contrato de prestação de 
serviços.  
“A avaliação acerca da abusividade da conduta da recorrente ao negar o tratamento prescrito pelo médico do usuário 
efetivamente atrai a incidência do disposto no artigo 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou 
contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente”, apontou a relatora do recurso da Cassi, ministra Nancy 
Andrighi. 
CLÁUSULAS ABRANGENTES 
Na ação que deu origem ao recurso especial, o paciente alegou que foi diagnosticado com síndrome carcinoide em 
2009. Em virtude da doença, o médico solicitou a realização de dois exames clínicos, mas a cobertura foi negada 
pela Cassi sob o argumento de que os procedimentos não estariam previstos no contrato de saúde. 
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A condenação por danos morais foi estabelecida pelo juiz de primeira instância, em sentença mantida pelo TJSC. 
Para o tribunal catarinense, as disposições contratuais foram fixadas de forma abrangente e, portanto, devem ser 
interpretadas de forma mais benéfica ao usuário. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL 
Em análise do recurso especial da Cassi, a ministra Nancy Andrighi destacou que, de fato, o STJ já decidiu que o 
CDC não se aplica a contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão – como no caso da Cassi 
– em razão da inexistência de relação de consumo. 
Todavia, a ministra destacou que a negativa de pagamento, pelo plano, de exames que não são restringidos no 
contrato deve ser analisada sob a ótica do Código Civil, solução que foi adotada pelo TJSC ao julgar o caso.  
“Essa conjuntura demonstra que quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição 
médica do meio para o restabelecimento da saúde, independentemente da incidência das normas consumeristas, é 
dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário”, afirmou a relatora. 
Ao analisar o caso, a ministra ressaltou que a jurisprudência do STJ reconhece o direito à compensação por danos 
morais oriundos da recusa de cobertura de plano de saúde, pois a conduta agrava a situação de aflição psicológica e 
de angústia no beneficiário do plano, que já se encontra com a saúde debilitada. 
“A recusa indevida, na hipótese, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira dos exames 
a que estava contratualmente obrigada – dificultando o tratamento adequado e oportuno da grave doença do 
recorrido, zelador e idoso – gerou direito de compensação a título de dano moral”, concluiu a ministra ao manter a 
condenação. 
 
CORTE ESPECIAL RECEBE DENÚNCIA E AFASTA CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ 
Em decisão unânime nessa quarta-feira (7), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu denúncia 
contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá (TCAP) José Júlio de Miranda Coelho. Também foi 
determinado o seu afastamento do cargo até o término da ação penal. 
Investigado no âmbito da Operação Mãos Limpas, Júlio Miranda foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro 
por supostamente ter convertido mais de R$ 100 milhões, desviados do TCAP, em diversos imóveis, veículos e 
outros bens, entre novembro de 2003 e agosto de 2010. 
De acordo com as investigações, os desvios foram efetuados por meio de saques sistemáticos de cheques, na boca 
do caixa e em dinheiro vivo, diretamente da conta-corrente do tribunal. 
A denúncia cita, entre os bens que teriam sido adquiridos com verba pública, dezenas de imóveis residenciais e 
comerciais, além de terrenos; automóveis de luxo, duas embarcações e até mesmo um jato, colocados em nome de 
"laranjas". 
INDÍCIOS SUFICIENTES 
A relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que a denúncia, baseada em documentos confiscados em operações 
de busca e apreensão na casa do conselheiro, apontou indícios suficientes de que o objeto material da lavagem foi 
proveniente dos saques feitos na conta-corrente do tribunal. 
“Foi demonstrado, por meio de indícios suficientes, o vínculo entre o suposto crime antecedente, de peculato (artigo 
312 do Código Penal), que é espécie de crime contra a administração, e o provável crime de lavagem de dinheiro, o 
que atende à exigência de aptidão da peça acusatória, da qual não se exige ‘prova concreta da ocorrência de uma 
das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do artigo 1º do referido diploma legal nem 
descrever pormenorizadamente a conduta delituosa relativa ao crime antecedente’”. 
Pela natureza e gravidade do fato, a relatora entendeu como medida necessária o afastamento cautelar do 
conselheiro até o encerramento da ação penal. 
“Os conselheiros de tribunais de contas são equiparados aos magistrados, por força do princípio da simetria em 
relação à disposição contida no artigo 73, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, sendo-lhes aplicada, por 
analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/79), razão pela qual a natureza ou a gravidade do fato 
imputado a essas autoridades pode ensejar o afastamento do denunciado do cargo público”, concluiu a ministra. 
 
COMPANHEIRA PODE RECEBER COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE MESMO SE TITULAR SÓ 
INDICOU EX-ESPOSA COMO BENEFICIÁRIA 
Em respeito à finalidade social e assistencial do benefício previdenciário, é possível a inclusão tardia de companheira 
como beneficiária de suplementação de pensão por morte mesmo que o participante do plano de previdência privada 
tenha indicado apenas a ex-esposa. 
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso originado de 
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela que buscava a inclusão de companheira, ao lado da ex-
esposa, como beneficiária de plano de previdência privada firmado pelo companheiro. A companheira já recebia o 
benefício previdenciário equivalente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
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“Promover a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no rol de beneficiários da previdência privada, mesmo 
no caso de omissão do participante quando da inscrição no plano, aperfeiçoará o regime complementar fechado, à 
semelhança do que já acontece na previdência social e nas previdências do servidor público e do militar nos casos 
de pensão por morte”, afirmou o relator do recurso especial, ministro Villas Bôas Cueva. 
“De fato”, acrescentou, “em tais situações, é recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o 
companheiro do instituidor da pensão, visto que não há ordem de preferência entre eles.” 
REGRAS DISTINTAS 
O recurso especial foi apresentado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), após acórdão do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que determinou o rateio do benefício previdenciário privado. De acordo 
com a Petros, o fato de a companheira receber do INSS o benefício de pensão por morte não levaria à conclusão 
direta de que ela deveria receber a complementação de pensão, já que o plano privado possui regras específicas 
para inclusão, exclusão e manutenção de associados e dependentes. 
Por esse motivo, a Petros buscava o indeferimento da tutela antecipada para que apenas a ex-esposa permanecesse 
no rol de beneficiários da suplementação por morte, tendo em vista que a não inclusão da companheira no momento 
correto impossibilitou o recolhimento da contribuição adicional exigida nos casos de inscrição de novos dependentes. 
INDICAÇÃO NÃO ARBITRÁRIA 
O ministro Villas Bôas Cueva destacou que, em regra, o STJ não admite, por meio de recurso especial, a discussão 
dos requisitos utilizados para a concessão de antecipação de tutela ou medida liminar. Segundo ele, são ressalvados 
casos excepcionais como o do processo em análise, já que está relacionado a questão de direito e as verbas 
discutidas são de caráter alimentar e pagamento continuado. 
Em relação aos planos de previdência privada, o relator explicou que podem existir outros benefícios além da 
suplementação da aposentadoria, a exemplo da suplementação de pensão por morte. Essa pensão consiste na 
renda a ser paga ao beneficiário indicado no plano previdenciário em decorrência do óbito do participante, ocorrida 
durante o período de cobertura. 
“A princípio, a indicação de beneficiário é livre. Todavia, não pode ser arbitrária, dada a finalidade social do contrato 
previdenciário. Com efeito, a previdência complementar e a Previdência Social, apesar de serem autônomas entre si, 
pois possuem regimes distintos e normas intrínsecas, acabam por interagir reciprocamente, de modo que uma tende 
a influenciar a outra. Assim, é de rigor a harmonização do sistema previdenciário como um todo”, apontou o ministro. 
Por isso, explicou, a designação de beneficiário pelo participante tem o objetivo de facilitar a comprovação de sua 
vontade. Todavia, em caso de omissão, o ministro entendeu ser possível incluir dependente econômico direto no rol 
de beneficiários, como no caso de união estável, sobretudo quando não houver prejuízo ao fundo previdenciário, que 
deverá repartir o valor da pensão entre os indicados anteriores e o incluído de forma tardia. 
“O participante havia indicado como beneficiário do plano de previdência privada sua esposa à época da adesão ao 
fundo. Posteriormente, separou-se e vivia em união estável com outra mulher quando veio a óbito, situação essa 
devidamente comprovada pela autora nos termos dos artigos 16, parágrafos 3º e 4º, da Lei 8.213/91 e 22, I, ‘c’, e 
parágrafos 3º e 4º, do Decreto 3.048/99, tanto que recebe pensão por morte paga pelo INSS. Tal fato, inclusive, é 
incontroverso nos autos e não foi impugnado pela parte contrária”, concluiu o ministro ao manter a determinação de 
rateio. 
 
MINISTRO NEGA PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR AO DEPUTADO PAULO MALUF 
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Jorge Mussi indeferiu pedido liminar de prisão domiciliar formulado 
pela defesa do deputado Paulo Maluf, preso desde dezembro de 2017 por determinação do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A defesa alegava questões humanitárias e riscos à saúde do deputado para justificar a concessão da 
medida liminar, mas o ministro entendeu que, por ora, os autos indicam que o parlamentar tem recebido assistência 
médica adequada na prisão. 
Maluf foi condenado pelo STF à pena de sete anos e nove meses de prisão, em regime fechado, pela prática de 
crime de lavagem de dinheiro. 
Por meio do habeas corpus, a defesa apontou o caráter humanitário do pedido de recolhimento domiciliar, tendo em 
vista o frágil estado de saúde do parlamentar. Além da idade avançada – o deputado tem 86 anos –, a defesa alegou 
que Maluf tem doenças graves como câncer e diabetes, com possibilidade de deterioração rápida do quadro clínico 
no caso de manutenção da prisão. 
Ainda segundo a defesa, o crime imputado ao parlamentar teria sido cometido há mais de 20 anos, o que 
demonstraria a ausência de risco à ordem pública ou econômica no caso de concessão de prisão domiciliar. 
TRATAMENTO ADEQUADO 
O ministro Jorge Mussi destacou inicialmente que, desde 2016, o STF tem adotado o entendimento de que é possível 
a execução provisória de acórdão penal condenatório, inclusive nos casos de ação penal de competência originária, 
não havendo que se falar, neste caso, em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 
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“Por conseguinte, muito embora haja a possibilidade de julgamento do recurso defensivo pela Suprema Corte, é certo 
afirmar que, por ora, o recolhimento provisório do paciente não advém de um decreto preventivo, mas sim de 
execução provisória de pena, decorrente do acórdão condenatório, de modo a afastar a incidência do artigo 318 do 
Código de Processo Penal, invocado pela defesa, e atrair o regramento do artigo 117 da Lei de Execução Penal”, 
apontou o ministro. 
Em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, o ministro Mussi destacou que, de acordo com informações 
do juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Maluf vem recebendo a assistência médica necessária à 
sua saúde, inclusive com a adoção, pelo estabelecimento prisional, das exigências da defesa com vistas a evitar a 
ocorrência de danos mais sérios. 
Ao indeferir o pedido de liminar, o ministro Jorge Mussi ressaltou que “a questão poderá ser analisada em maior 
profundidade pelo colegiado, quando do exame do mérito da impetração, pois não se desconhece o grave estado de 
saúde do paciente, mas também não se pode deixar de reconhecer, neste momento, o adequado tratamento médico 
aparentemente disponibilizado pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, o que não impedirá a 
adoção de outras providências que se fizerem necessárias, no curso da execução da pena, caso ocorra alteração do 
quadro fático, visando resguardar a dignidade e condições físicas e mentais do paciente”. 
O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Mussi. 
 
PACIENTE QUE FICOU PARCIALMENTE CEGA APÓS CIRURGIA DE CATARATA RECEBERÁ R$ 25 MIL POR 
DANOS MORAIS 
Uma paciente que perdeu a visão de um dos olhos após erro médico em cirurgia de catarata teve o direito à 
indenização de R$ 25 mil por danos morais confirmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi tomada 
de forma unânime pela Terceira Turma ao negar recurso especial da clínica oftalmológica. 
O caso ocorreu no ano 2000. Segundo a paciente, ela contratou os serviços do centro oftalmológico, localizado em 
Ipanema, no Rio de Janeiro, para a realização da cirurgia de catarata em seu olho direito. No momento da operação, 
executada com raio laser, o cirurgião teria errado o alvo e destruído a córnea. Após exames em outra clínica, ela 
descobriu que a cegueira era irreversível. 
O juiz de primeira instância condenou o centro oftalmológico a indenizar a paciente por danos morais em R$ 25 mil. A 
condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). 
Por meio de recurso especial, a clínica oftalmológica, entre outros fundamentos, questionou a revogação de decisão 
monocrática que havia determinado a produção de nova prova por magistrado que substituiu o juiz anterior na 
condução do processo. 
COMPORTAMENTO OMISSIVO 
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o TJRJ concluiu que a repetição de prova pericial 
anteriormente produzida seria desnecessária, sobretudo porque a paciente, no momento da perícia, já contava com 
95 anos de idade, e a operação tinha sido realizada há mais de 14 anos. 
A ministra também ressaltou que, no caso dos autos, o suposto resultado inconclusivo da perícia realizada nos autos 
decorreu de comportamento omissivo da clínica, que deixou de entregar todos os documentos referentes à cirurgia – 
em especial o prontuário médico da operação. 
“A falta de colaboração processual em matéria probatória em tempo oportuno, decorrente exclusivamente da inércia 
da própria recorrente, não deve ser premiada com a reabertura da prova pericial, sobretudo quando, reitere-se, 
constatado que sua estratégia representa manifesto intuito protelatório do processo”, concluiu a ministra ao manter a 
indenização por danos morais. 
 
LATROCÍNIO DE CORRENTISTA FORA DA AGÊNCIA NÃO GERA RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O 
BANCO 
O estabelecimento bancário não tem responsabilidade civil diante de crime cometido contra correntista em via 
pública. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso 
de um banco para reformar decisão que o havia condenado a pagar R$ 150 mil de indenização por danos morais à 
esposa de um comerciante vítima de latrocínio, em crime conhecido como “saidinha de banco”. 
A vítima possuía um restaurante em Curitiba. Após sacar R$ 3 mil na agência bancária, o empresário foi seguido 
pelos criminosos até seu estabelecimento comercial, localizado a aproximadamente 500 metros do banco, onde foi 
assaltado e assassinado. 
O relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Bellizze, explicou que houve “nítido fortuito externo, o qual rompe 
o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, 
notadamente porque o crime não foi cometido no interior do estabelecimento bancário, mas, sim, na frente do 
restaurante do cônjuge da recorrida, não se podendo olvidar que a segurança pública é dever do Estado”. 
LEI MUNICIPAL 
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A esposa do empresário morto ajuizou ação contra o banco, que foi condenado em primeiro grau a pagar R$ 100 mil 
de indenização. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) majorou o valor para R$ 150 mil. 
Para o TJPR, não foi assegurada ao cliente a privacidade necessária à operação bancária, visto que o banco deixou 
de cumprir o que determina a legislação municipal (Lei 12.812/2008) sobre a obrigação das agências de proporcionar 
atendimento reservado aos clientes nos caixas em que há movimentação de dinheiro. 
No recurso ao STJ, o banco sustentou não haver os requisitos da responsabilidade civil no caso, uma vez que o 
latrocínio ocorreu fora de sua agência, circunstância que, segundo disse, afasta o nexo de causalidade. 
Ao acolher o recurso, o ministro Bellizze lembrou que o suposto descumprimento da lei municipal não se presta para 
caracterizar o nexo causal, como entenderam as instâncias ordinárias. Ele explicou que, embora as medidas 
determinadas pela legislação municipal possam dificultar a ação de bandidos, é certo também que elas não 
impossibilitam, em absoluto, o cometimento de crime. 
“Ademais, o artigo 3º da lei em comento expressamente estabelece as sanções que deverão ser aplicadas ao 
estabelecimento bancário que não cumprir suas determinações, variando de multa diária até a cassação do alvará de 
funcionamento, não podendo, por si só, caracterizar a responsabilidade do banco em relação a crimes ocorridos em 
via pública”, afirmou. 
 
BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO TEM LEGITIMIDADE PARA QUESTIONAR 
RESCISÃO 
O beneficiário final de um plano de saúde tem legitimidade ativa para propor ação contra a rescisão unilateral do 
contrato, mesmo nos casos em que o plano é coletivo por adesão. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) ratificou esse entendimento ao analisar recurso contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que 
considerou que o beneficiário não seria parte legítima para ajuizar a ação. 
O contrato coletivo de saúde foi firmado pela Fecomércio (patrocinadora) com a Golden Cross (prestadora de 
serviços), que posteriormente o rescindiu de forma unilateral. No recurso ao STJ, o beneficiário do plano defendeu 
sua legitimidade ativa para propor a ação questionando a rescisão do contrato. 
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que os planos coletivos ocorrem naturalmente em favor dos 
beneficiários finais do serviço de atenção à saúde, raciocínio que “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 à qual está vinculado”. 
A ministra lembrou que o ato questionado – a rescisão unilateral – afeta indistinta e necessariamente todos os 
beneficiários do plano de saúde coletivo. Para a relatora, a possibilidade de a rescisão unilateral ser “abusivamente 
praticada pela operadora” é fator apto a justificar que o beneficiário ajuíze ação questionando o ato tido por ilegal. 
“O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que 
lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido 
ilegalmente”, justificou. 
OPÇÃO DAS PARTES 
Nancy Andrighi destacou que, em situações como esta, outros beneficiários finais do plano podem exercer 
igualmente o direito de ação para questionar a rescisão do contrato, ou podem aguardar que a pessoa jurídica (no 
caso a patrocinadora) demande a solução em favor da coletividade de beneficiários como um todo. 
A legitimidade ativa, segundo a relatora, restringe-se ao exame puramente abstrato da titularidade dos interesses 
envolvidos na lide, e ao longo do processo deve-se definir a procedência ou improcedência do pedido no que diz 
respeito ao mérito, mas não às condições da ação, conforme entendeu o TJSP. 
Com esse entendimento, a Terceira Turma anulou o acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito e 
determinou o regular julgamento do recurso de apelação da Golden Cross. A sentença havia considerado ilegal a 
rescisão do contrato e condenou a operadora a indenizar o beneficiário por danos morais. 
 
 


