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MÉDICO QUE FEZ VASECTOMIA EM VEZ DE CIRURGIA DE FIMOSE TERÁ DE 
INDENIZAR PACIENTE 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a culpa exclusiva de um 
médico que realizou uma vasectomia no lugar da cirurgia de fimose contratada pelo 
paciente. 

À época dos fatos, o paciente tinha 20 anos e alegou que essa foi a causa do rompimento 
de seu noivado, diante da incerteza sobre a possibilidade de gerar filhos. O erro foi 
constatado ainda durante a operação, quando o duto esquerdo já havia sido interrompido. A 
vítima então ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o hospital, o 
plano de saúde e o médico. 

A sentença condenou solidariamente os três réus ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 62 mil e ao reembolso do valor gasto com a cirurgia. O Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a quantia arbitrada para os danos morais , mas 
entendeu que, em vez do reembolso da cirurgia, deveria ser paga a reversão da 
vasectomia. 

Requisitos 

De acordo com o tribunal paulista, a vasectomia deve ser indicada apenas para homens 
com idade superior a 25 anos, que tenham no mínimo dois filhos v ivos, estejam em um 
relacionamento conjugal, e sempre em comum acordo com a parceira.  

No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a fundamentação do TJSP 
deixou clara a ocorrência do dano e sua ligação com a conduta do médico.  

A ministra explicou que a jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade objetiva 
dos hospitais não é absoluta, ou seja, eles respondem objetivamente pelos danos causados 
aos pacientes “toda vez que o fato gerador for o defeito do seu serviço”, como “esta dia do 
paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares 
(enfermagem, exames, radiologia)”.  

Ao analisar os fundamentos do TJSP, Nancy Andrighi observou que aquela corte 
responsabilizou solidariamente o hospital por “disponibilizar ao médico a infraestrutura de 
suas instalações”, por “auferir remuneração pela cessão e uso de suas instalações” e em 
razão de a marcação das consultas ter sido “intermediada por suas recepcionistas”. Em 
relação à operadora do plano de saúde, a corte paulista a responsabilizou por ter 
repassado o valor da cirurgia ao médico cirurgião e por constar a sua identif icação no 
receituário timbrado. 
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Culpa exclusiva 

Entretanto, a relatora não considerou tais dados suficientes para estender a 
responsabilidade do erro médico ao hospital e ainda ao plano de saúde. Para ela, “o dano 
foi causado ao paciente única e exclusivamente por negligência do médico, que deixou de 
realizar a cirurgia correta”.  

Segundo a ministra, o dano “não decorreu de nenhum serviço de a tribuição da entidade 
hospitalar”, e não havia vínculo de subordinação do médico ao hospital. Ela também 
entendeu que a marcação de consultas por recepcionistas não é suficiente para caracterizar 
ingerência na atuação do médico.  

De acordo com a ministra, a operadora de plano de saúde tampouco pode ser condenada, 
“pois o atendimento se deu em caráter particular, por escolha livre e consciente do médico 
urologista responsável pela condução do tratamento”.  

Dessa forma, o colegiado entendeu que o médico deve suportar integralmente o pagamento 
da indenização fixada na sentença.  

 

SEGUNDA TURMA MANTÉM ACÓRDÃO DO TRF4 QUE CONSIDERA ILEGAL REAJUSTE 
DA TAXA SISCOMEX 

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de recurso da 
Fazenda Nacional e, com isso, f icou mantido acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) que considerou ilegal a Portaria 257/2011, do Ministério da Fazenda, que 
reajustou a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) em 
mais de 500%. 

O relator, ministro Mauro Campbell Marques, destacou que, conforme consta do artigo 3º, 
parágrafo 2º, da Lei 9.716/98, para ser reajustada, a Taxa Siscomex deve observar a 
variação dos custos de operação e invest imentos. 

O relator listou uma série de requisitos necessários para o reajuste, tais como demonstrar 
os custos de operação originais e os custos de operação atuais a fim de se calcular a 
variação. “Essas mesmas variações, somadas à correção monetária (infla ção), seriam 
utilizadas como parâmetros para majorar o valor da referida taxa, nos termos da lei”, 
explicou. 

Segundo o ministro, ao analisar o caso, o TRF4 considerou que as demonstrações 
necessárias para justif icar o aumento não ocorreram e que, inclusive , não foram 
suficientemente apresentadas na Nota Técnica Conjunta Cotec/Copol/Coana 3/2011 
entregue pela Receita Federal.  

STF 

Além disso, destacou Mauro Campbell Marques, a existência de precedentes do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre o assunto reforça o entendimento de que o recurso não pode 
ser conhecido pelo STJ, tendo em vista a presença de tema constitucional.  

“Há precedentes do Supremo Tribunal Federal que caminham no sentido de se considerar a 
própria delegação contida no artigo 3º, parágrafo 2º,  da Lei 9.716/98 como inconstitucional 
em razão de não haver ali a fixação de um limite máximo dentro do qual o regulamento 
poderia reajustar a cobrança”, afirmou o ministro.  

Lojas Marisa 

No mesmo voto, o ministro negou provimento ao recurso interposto por Marisa Lojas S.A., 
que alegava que a Taxa Siscomex não estaria vinculada ao poder de polícia e tampouco à 
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específ icos e divisíveis. A empresa 
também pedia no recurso a compensação dos valores já recolhidos com débitos próprios 
administrados pela Receita Federal.  
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Segundo o ministro, a Taxa Siscomex é vinculada ao exercício do poder de polícia, já que o 
fato gerador não é o simples uso do sistema, mas sim o exercício regular do poder de 
polícia pelos órgãos chamados a atuar no Siscomex para verif icar a lisura dos atos ali 
praticados no curso dos procedimentos de importação e exportação.  

A Segunda Turma não conheceu do recurso da empresa quanto ao alegado direito à 
compensação dos valores da Siscomex já recolhidos com débitos próprios administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, pois o relator apontou falta de prequestionamento 
do artigo 74 da Lei 9.430/96. 

 

MANTIDA NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES QUE PROCURADOR FEZ PARA 
SI MESMO 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que declarou nula a transferência de mais de 59 mil 
ações ordinárias nominativas para a esfera patrimonial do f ilho da titular das ações da 
empresa, também procurador dela e responsável pela ordem de transferência.  

Em consonância com o tribunal gaúcho e com base nas disposições do Código Civil de 
1916 – vigente à época dos fatos –, o colegiado concluiu que a procuração não conferia 
poderes especiais ao filho para realizar a transferência de ações, o que invalida a 
operação. 

“Esta corte tem se posicionado no sentido de que, tratando -se da prática, pelo mandatário, 
de ato para o qual não lhe foram outorgados poderes específ icos, extrapolando, portanto, a 
vontade declarada pelo mandante – como no particular –, a consequência jurídica aplicável 
é a declaração de sua nulidade, não versando, ao contrário do que entende a recorrente, 
sobre hipótese de anulabilidade”, apontou a relatora do recurso especial da empresa, 
ministra Nancy Andrighi.  

De acordo com os autos, a mulher constituiu o filho como procurador, dando -lhe poderes 
para, entre outras atribuições, representá-la em repartições públicas, prestar declarações e 
receber valores em seu nome. 

Todavia, de acordo com a mulher, o procurador utilizou indevidamente o instrumento de 
procuração para, em 1993, transferir para si mesmo uma parte das ações da empresa, à 
época titularizadas por ela. Segundo a autora, a procuração não outorgava ao filho poderes 
especiais e específ icos para essa finalidade.  

Mandatário aparente 

Em segundo grau, o TJRS concluiu que o negócio jurídico foi realizado de forma contrária 
às regras do artigo 1.133 do Código Civil de 1916 e, em consequência, declarou a nulidade 
da transferência de mais de 59 mil ações ordinárias.  

Por meio de recurso especial, a empresa alegou que a mulher e seu filho agiram com dolo 
recíproco e que foi induzida em erro por ambos quanto à legalidade da tra nsferência das 
ações. A empresa também afirmou que, no momento da transação, estava diante de um 
mandatário aparente e que se limitou a cumprir de boa-fé o que lhe fora solicitado. 

Averbação e conferência  

A ministra Nancy Andrighi explicou que, de acordo com o artigo 31 da Lei das Sociedades 
Anônimas, a transferência de ações nominativas é feita mediante averbação no livro de 
registro específ ico da companhia, que somente poderá realizar tal registro à vista de 
documento hábil.  

A relatora também destacou que o artigo 1.295 do Código Civil de 1916 dispunha que o 
mandato, em termos gerais, só confere ao outorgado poderes de administração, exigindo -se 
procuração com poderes especiais e expressos para a prática de atos como alienação, 
hipoteca e outros que “exorbitem da administração ordinária”.  
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Com base nos elementos juntados aos autos e no julgamento realizado pelo TJRS, a 
ministra apontou que a transferência de ações da esfera patrimonial da mãe foi requerida 
pelo seu filho e procurador à sociedade empresarial sem que o instrumento de mandato lhe 
conferisse poderes especiais. Da mesma forma, af irmou a ministra, a companhia agiu de 
forma desidiosa, pois nem sequer conferiu a documentação apresentada pelo procurador.   

“Nesse panorama, não se pode inferir, a toda evidência, que o tribunal de origem tenha 
apresentado solução à controvérsia em desacordo com as normas retrotranscritas. Ao 
contrário, o julgamento levado a efeito tratou de lhes dar efetividade na exata medida de 
seu alcance, o que impõe a manutenção do a resto impugnado”, concluiu a ministra ao 
manter a nulidade da transferência das ações.  

 

DANO MORAL BASEADO EM MULTIPLICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVE 
INTEGRAR VALOR DA CAUSA 

A estimativa de danos morais formulada a partir da multiplicação do que foi pedido como 
danos materiais é suficiente para que os danos morais sejam tidos como certos e, assim, 
integrem o valor da causa. 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu 
provimento a recurso especial para que o valor de uma causa seja f ixado em R$ 30,8 
milhões, incluindo o montante pretendido a título de danos morais. O acórdão recorrido 
havia considerado no valor da causa apenas o quantitativo dos danos materiais (R$ 2,8 
milhões), por entender que o valor pedido a título de danos morais era incerto. 

O relator do recurso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, explicou que, a rigor, qualquer 
pedido de indenização depende de apuração, e o simples fato de ter sido utilizada a 
expressão “a apurar” na petição inicial não é  suficiente para se concluir pela 
indeterminação dos pedidos, como fez no caso o tribunal de segunda instância.  

Não genérico 

Villas Bôas Cueva mencionou que o autor da ação estipulou um valor específ ico para os 
danos materiais – R$ 2,8 milhões – e também detalhou que os danos morais (R$ 28 
milhões) seriam uma multiplicação dos danos materiais.  

“Assim, tendo sido realizado um pedido de danos materiais certo, ainda que considerado um 
valor mínimo, já é suficiente para que os danos morais requeridos também sejam tidos 
como certos, já que fixados em dez vezes o valor dos danos materiais. O fato desses 
valores poderem ser majorados após a instrução não autoriza que sejam descartados para 
fins de fixação do valor da causa, já que não se trata de pedido genérico ”, afirmou. 

O ministro destacou que, segundo a jurisprudência do STJ, quando há indicação na petição 
inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para 
a sua quantif icação, esse montante deve integrar o valor da causa. 

Fraudes 

A ação de indenização por danos materiais e morais foi ajuizada por cliente contra o Banco 
Santander após a suposta ocorrência de diversas fraudes em suas contas, como a 
compensação de cheques desconhecidos, a falsif icação de contratos de empr éstimo, a 
realização de transferências bancárias sem autorização e a apropriação indevida de valores 
mantidos em aplicação. 

Segundo o processo, a maior parte dos pedidos feitos pelo autor está seguida do termo “a 
apurar”. Em razão disso, o juízo de primeiro grau, ao decidir sobre o caso, entendeu tratar -
se de pedidos sem conteúdo econômico imediato, o que justif icaria a não inclusão dos 
danos morais no valor dado à causa.  
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RESCINDIDA DECISÃO QUE HAVIA NEGADO PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA POR 
DÍVIDA COM CONDOMÍNIO 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratif icou o entendimento de que é 
possível a penhora do bem de família na hipótese de execução de dívida originária de 
despesas condominiais em que o devedor não indica outros bens à penhora ou não o s 
possui. 

O entendimento foi consolidado após a seção reconhecer a existência de erro de fato em 
ação rescisória que visava desconstituir decisão monocrática proferida pelo ministro Luis 
Felipe Salomão, a qual reconheceu em favor de ex-esposa – e atual companheira – a 
impenhorabilidade da totalidade de imóvel pertencente ao casal.  

No caso julgado, um condomínio ajuizou em outubro de 2007 ação de cobrança em desfavor 
do ex-marido e atual companheiro da ré da ação rescisória, visando à cobrança de cotas 
condominiais. A sentença que julgou o pedido procedente foi mantida pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP).  

Em novembro de 2010, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, e o condomínio 
requereu a penhorado imóvel, sem sucesso pelo fato de a ex-esposa e meeira do executado 
ter interposto embargos de terceiros alegando a natureza familiar do bem. Os embargos 
foram julgados improcedentes, porém a decisão foi reformada no STJ, com posterior 
trânsito em julgado da decisão.  

O condomínio entrou com ação resc isória alegando manifesta violação a norma jurídica e 
erro de fato, pois a decisão rescindenda considerou não ter ocorrido a intimação pessoal da 
ré meeira acerca da penhora do imóvel. Houve voto-vista do ministro Luis Felipe Salomão.  

Erro de fato 

Segundo o Código de Processo Civil, ocorre erro de fato quando a decisão rescindenda 
admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido.  

Em voto vencido, o ministro Salomão entendeu que a proteção do bem de família deve ser 
estendida à totalidade do imóvel, e que não houve erro de fato, pois a prova da intimação 
não estava no processo primitivo, só na rescisória.  

“Realmente, há evidente incompatibilidade na alegação de erro de fato cuja prova está 
consubstanciada em documento novo apresentado apenas no âmbito da ação rescisória, 
considerando que, para que esteja configurada a hipótese do artigo 485, IX, do CPC, 
mostra-se imprescindível que a prova esteja nos autos do processo originário”, destacou o 
ministro. 

Já o relator da rescisória, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que, da análise 
dos autos originários, foi possível depreender que houve intimação pessoal da ré na 
execução, caracterizando erro de fato. Além disso, ele ressaltou o fato de que a 
embargante em nenhum momento se manifestou no curso da ação originária sobre eventual 
ausência de intimação. 

Em relação à possibilidade de penhora, o ministro Sanseverino esclareceu que, no caso de 
despesa condominial, ainda que o imóvel seja bem de família, a hipótese é devidament e 
fundamentada na lei.  

A seção, por maioria, acompanhou o voto do relator.  

Solidariedade 

A ré também afirmou que sua meação deve ser protegida pelo fato de não ter mais vínculo 
com o ex-marido, por isso não deveria responder por dívida contraída exclusivam ente por 
ele. 



6 

 

A alegação não foi acolhida pelo relator, que entendeu que a ré também é beneficiária de 
todos os serviços postos à disposição pelo condomínio, pois vive atualmente em regime de 
união estável com o ex-marido, e o imóvel até hoje serve à família. 

“O fato de a obrigação decorrer do exercício do direito de propriedade e derivar da própria 
coisa implica o reconhecimento da existência de solidariedade entre os titulares do direito 
real de propriedade, pelo qual todos ficam obrigados pelas despesas  da coisa. Assim, 
possuindo o imóvel mais de um titular do direito de propriedade, é direito do credor de 
obrigação propter remdemandar contra qualquer um dos proprietários, não se admitindo aos 
codevedores alegar ilegitimidade passiva”, afirmou o magistrado. 

 

SUSPENSOS RECURSOS QUE DISCUTEM PROVA DE RECOLHIMENTO A MAIOR PARA 
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que seja suspensa em 
todo o país a tramitação de recursos especiais e agravos em recurso especial que discutem 
a necessidade de efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para 
fins de declaração do direito à compensação tributária em mandado de segurança.  

A decisão foi tomada pelo colegiado ao determinar a afetação de três recursos especiais 
sobre o assunto para julgamento pelo rito dos recursos repetit ivos (artigo 1.036 e seguintes 
do novo Código de Processo Civil). O relator dos processos é o ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho. 

No julgamento, a seção vai delimitar o alcance da tese firmada no repetit ivo REsp 
1.111.164 (Tema 118), segundo a qual “é necessária a efetiva comprovação do 
recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à 
compensação tributária em sede de mandado de segurança”.  

Decisões divergentes  

Em um dos recursos afetados para análise da seção, o Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região registrou que a tese fixada no Tema 118 estaria sendo interpretada de modo diverso 
nas decisões da segunda instância: em alguns casos, basta haver o pedido cumulativo do 
reconhecimento do indébito tributário para ser necessária a juntada da prova de todos os 
pagamentos em relação aos quais se pretende ver reconhecida a compensação; em outros, 
a tese firmada pelo STJ no repetit ivo só é aplicada quando se discutem efetivamente os 
valores envolvidos. 

“Não obstante a decisão da vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
reconheça ser atribuição da segunda instância decidir em definit ivo sobre a aplicabilidade, 
ou não, das razões delimitadas no Tema 118, as divergências de entendimentos referentes 
ao tema indicam a necessidade de melhor delimitação da questão”, af irmou o ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho ao justif icar a afetação dos novos recursos.  

Recursos repetitivos  

O novo Código de Processo Civil (CPC/2015) regula nos artigos 1.036 a 1.041 o julgamento 
por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias 
idênticas. Conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do STJ e 927 do CPC, 
a definição da tese pelo STJ vai servir de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, 
inclusive aos juizados especiais, para a solução de casos fundados na mesma controvérsia.  

A tese estabelecida em repetit ivo também terá importante ref lexo na adm issibilidade de 
recursos para o STJ e em outras situações processuais, como a tutela da evidência ( artigo 
311, II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido (artigo 332 do CPC). 

Na página de repetit ivos do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como 
saber a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos 
julgamentos, entre outras informações.  



7 

 

QUARTA TURMA NÃO ADMITE SUSPENSÃO DE PASSAPORTE PARA COAÇÃO DE 
DEVEDOR 

Para a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi desproporcional a 
suspensão do passaporte de um devedor, determinada nos autos de execução de título 
extrajudicial como forma de coagi-lo ao pagamento da dívida. Por unanimidade, o colegiado 
deu parcial provimento ao recurso em habeas corpus para desconstituir a medida.  

A turma entendeu que a suspensão do passaporte, no caso, violou o direito constitucional 
de ir e vir e o princípio da legalidade.  

O recurso foi apresentado ao STJ em razão de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Sumaré (SP) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por uma instituição 
de ensino, deferiu os pedidos de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) do executado – até a liquidação da dívida no valor de R$ 16.859,10. 

Medida possível 

Segundo o relator, ministro Luis Felipe Salomão, a retenção do passaporte é medida 
possível, mas deve ser fundamentada e analisada caso a caso. O ministro afirmou que, no 
caso julgado, a coação à liberdade de locomoção foi caracterizada pela decisão judicial de 
apreensão do passaporte como forma de coerção para pagamento de dívida.  

Para Salomão, as circunstâncias fáticas do caso mostraram que faltou proporcionalidade e 
razoabilidade entre o direito submetido (liberdade de locomoção) e aquele que se pretendia 
favorecer (adimplemento de dívida civil).  

“Tenho por necessária a concessão da ordem, com determinação de restituição do 
documento a seu titular, por considerar a medida coercit iva ilegal e arbitrária, uma vez que  
restringiu o direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável”, 
afirmou. 

Medidas atípicas 

Salomão afirmou ser necessária a fixação, por parte do STJ, de diretrizes a respeito da 
interpretação do artigo 139 , IV, do Código de Processo Civil de 2015. 

De acordo com o ministro, o fato de o legislador ter disposto no CPC que o juiz pode 
determinar todas as medidas indutivas, coercit ivas, mandamentais ou sub -rogatórias, “não 
pode significar franquia à determinação de medidas capazes de alcançar a liberdade 
pessoal do devedor, de forma desarrazoada, considerado o sistema jurídico em sua 
totalidade”. 

“Ainda que a sistemática do código de 2015 tenha admitido a imposição de medidas 
coercitivas atípicas, não se pode perder de vista que a base estrutural do ordenamento 
jurídico é a Constituição Federal, que resguarda de maneira absoluta o direito de ir e vir, 
em seu artigo 5º, XV”, frisou o relator.  

Mesmo assim, o ministro afirmou que a incorporação do artigo 139 ao CPC de 2015 foi 
recebida com entusiasmo pelo mundo jurídico, pois representou “um instrumento importante 
para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do 
resultado na execução”.  

CNH 

Em relação à suspensão da CNH do devedor, o ministro disse que a jurisprudência do STJ 
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e 
vir. Para Salomão, neste ponto, o recurso não deve nem ser conhecido, já que o habeas 
corpus existe para proteger o direito de locomoção. 

“Inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com 
capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do 
veículo”, afirmou Salomão.  
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O ministro admitiu que a retenção da CNH poderia causar problemas graves para quem 
usasse o documento profissionalmente, mas disse que, nesses casos, a possibilidade de 
impugnação da decisão seria certa, porém por outra via diversa do habeas corpus, “porque 
sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção”.  

Outros casos 

O relator destacou que o reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na 
suspensão do passaporte do paciente, na hipótese em análise, não significa afirmar a 
impossibilidade dessa providência coercit iva em outros casos. 

“A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e 
fundamentada e adequada a decisão, verif icada também a proporcionalidade da 
providência”, destacou.  

 

MESMO COM LAUDO DE NEUROCIRURGIÃO, PSIQUIATRA DEVE REALIZAR PERÍCIA 
COMPLEMENTAR SOBRE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA 

Para verif icar a regularidade da internação involuntária de uma paciente em virtude de 
transtorno psiquiátrico, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou 
a realização de perícia complementar por psiquiatra, em processo no qual havia laudo 
pericial apenas de médico neurocirurgião.  

Ao contrário do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que havia entendido não ser 
necessária a perícia complementar ou substitutiva, a Terceira  Turma concluiu que a perícia 
psiquiátrica complementar possibilitará aferir, com maior segurança, se a paciente 
realmente sofria de transtornos psiquiátricos tão graves a ponto de justif icar a sua 
internação. 

“Ante a gravidade das circunstâncias descritas , que culminaram com a privação da 
liberdade da recorrente, é recomendável que à perícia do neurocirurgião se agregue o 
exame sob o enfoque emocional, mental e comportamental, por médico psiquiatra, 
complementando o estudo quanto ao estado de saúde psicofísico da pericianda”, afirmou a 
relatora do recurso da paciente, ministra Nancy Andrighi.  

Em ação de compensação de danos morais, a paciente alega que a internação involuntária 
foi determinada por médico que, a partir de informações prestadas pelo seu marid o à época, 
teria considerado que ela seria incapaz de decidir sobre o ato de internação, indicado por 
conta do risco de suicídio, agressão e fuga.  

Em primeira instância, após apresentação de laudo assinado por neurocirurgião, o juiz 
encerrou a fase pericial e indeferiu pedido de realização de nova perícia ou de substituição 
do especialista da área de neurocirurgia por outro do ramo de psiquiatria. A decisão foi 
mantida pelo TJSP, que entendeu que não houve demonstração da incapacidade do 
especialista para produzir o laudo. 

Corpo e mente 

A ministra Nancy Andrighi destacou que, de acordo com a legislação e a jurisprudência, o 
perito deve possuir conhecimentos técnicos ou científ icos para demonstrar credibilidade e 
segurança na produção de prova pericial, de forma que ele possa contribuir para a 
elucidação dos fatos controvertidos do processo. Com base no laudo pericial, apontou a 
relatora, o julgador deve interpretar a perícia e valorá -la judicialmente, f irmando seu 
convencimento. 

Sob essa ótica, explicou Nancy Andrighi, em princípio, tanto o neurocirurgião quanto o 
psiquiatra poderiam produzir o laudo, já que ambos são médicos e estariam, em tese, 
igualmente capacitados para opinar sobre circunstâncias relacionadas à saúde do indivíduo.  

“Ocorre, todavia, que a neurologia – e a neurocirurgia, por sua vez – é ramo da medicina 
que cuida das doenças que afetam o sistema nervoso; trata do corpo físico, portanto. A 
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psiquiatria, noutro ângulo, é ramo da medicina que cuida das doenças emocionais e 
comportamentais, que até podem alterar o corpo físico, mas residem em uma dimensão 
imaterial”, ponderou a ministra.  

Considerando a especialidade das duas áreas médicas, e especialmente o fato de que 
houve a privação de liberdade da paciente, o colegiado concluiu haver a necessi dade da 
realização de laudo complementar psiquiátrico para que, além da avaliação do estado 
físico, seja juntado aos autos exame psiquiátrico sob o enfoque emocional, mental e 
comportamental. 

 

IMPENHORABILIDADE DE TÍTULO PREVISTA EM ESTATUTO DE CLUBE NÃO SE 
APLICA A QUEM NÃO É SÓCIO 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que o pacto de 
impenhorabilidade de título patrimonial presente em estatuto social de clube desportivo se 
limita à entidade e aos seus sócios, que anuíram ao acordo, não podendo ser aplicado a 
terceiros, salvo exceções previstas em lei.  

A decisão foi motivada por recurso de um sócio do Iate Clube do Rio de Janeiro, que, alvo 
de execução judicial, buscava afastar a penhora de seu título patrimonial, o qual alega ser  
impenhorável por conta de previsão estatutária do clube. Para o ministro Villas Bôas Cueva, 
relator do recurso, essa condição vincula apenas os sócios que convencionaram entre si o 
pacto de impenhorabilidade do título.  

“Como em todo negócio jurídico, o referido pacto de impenhorabilidade fica limitado às 
partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que não anuíram, 
ressalvadas algumas situações previstas em lei”, disse. “Assim, o pacto de 
impenhorabilidade contido explicitamente em estatuto social do clube desportivo não pode 
ser oposto contra o não sócio”, completou.  

Execução judicial  

De acordo com o processo, uma imobiliária foi condenada a restituir a uma cliente quase R$ 
54 mil, além de R$ 12 mil de indenização por danos morais,  em decisão já transitada em 
julgado que decretou a rescisão de promessa de compra e venda.  

Como o pagamento não foi feito de forma voluntária, o juízo de primeiro grau aplicou multa, 
determinou o bloqueio on-line das contas correntes e decretou a desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa para que a execução judicial pudesse atingir o 
patrimônio pessoal de seus sócios, cujos bens incluem o título do Iate Clube.  

O empresário requereu a impugnação do cumprimento da sentença, sob o argumento de 
que o estatuto do clube garante a impenhorabilidade do título, entretanto, o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) rejeitou a impugnação.  

No recurso ao STJ contra o acórdão do TJRJ, o sócio alegou que o título p atrimonial se 
enquadra no artigo 649, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, que estabelece 
como impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução. 

O ministro Villas Bôas Cueva, no entanto, considerou q ue a característica de 
impenhorabilidade do título tem efeito apenas para os que anuíram ao acordo. “As decisões 
tomadas pela associação somente vinculam os respectivos sócios e associados, além de 
não haver previsão legal para se reconhecer a ef icácia  erga omnes de tais deliberações do 
clube”, afirmou.  

Ausência de liquidez  

O empresário também alegou que o título penhorado teria pouca ou nenhuma liquidez e não 
satisfaria o crédito em execução, visto que a associação ao clube depende de aprovação da 
maioria de seus membros, “o que provavelmente não ocorrerá com o título penhorado”.  



10 

 

O ministro, porém, ressaltou que o próprio estatuto da entidade prevê que os títulos 
patrimoniais podem ser objeto de compra e venda e de transmissibilidade, de modo que não 
há empecilho para que sejam adquiridos por terceiros ou alienados pelos titulares.  

“Ressalta-se que determinada pessoa pode ostentar a condição de coproprietária da 
entidade associativa, sem, porém, ser sócio, salvo disposição diversa no estatuto, conforme 
o artigo 56 do Código Civil de 2002. Contudo, essa circunstância não retira o conteúdo 
econômico do título patrimonial, que pode ser objeto de livre disposição pelo seu titular, 
devendo o seu valor ser apurado em juízo”, concluiu.  

 

TERCEIRA TURMA REVÊ DECISÃO SOBRE EXTRAVIO DE BAGAGEM PARA AJUSTAR 
JURISPRUDÊNCIA À INTERPRETAÇÃO DO STF 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em juízo de retratação, reconheceu 
a possibilidade de limitação da indenização referente ao extravio de bagagem ou 
mercadorias em transporte aéreo internacional de passageiros, com base na Convenção de 
Varsóvia, e assim modif icou o resultado de ação indenizatória.  

A retratação decorre do julgamento do Recurso Extraordinário  636.331, em novembro de 
2017, no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, com repercussão geral, que as 
normas e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das transportadoras 
aéreas de passageiros,  especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem 
em relação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).  

Segundo o relator na Terceira Turma, ministro Marco Aurélio Bellizze, como as decisões 
proferidas anteriormente pelo STJ adotaram posições contrárias à interpretação do STF – 
afastando a indenização tarifada e prestigiando a aplicação do CDC para determinar a 
reparação integral do dano –, tem sido necessário rever esses julgados para ajustá-los ao 
entendimento da Suprema Corte.  

Antinomia 

“A antinomia aparente se estabelecia entre o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
o qual impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o disp osto 
no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, introduzida no direito pátrio pelo Decreto 20.704, 
de 24/12/1931, que preestabelece limite máximo para o valor devido pelo transportador, a 
título de reparação pelos danos materiais”, frisou o ministro.  

Em virtude da interpretação do STF, Bellizze explicou que o recurso extraordinário que 
estava sobrestado retornou à Terceira Turma para adequação. O colegiado, então, decidiu, 
por unanimidade, afastar o CDC e aplicar o regramento previsto pelos tratados 
internacionais. 

“Considerando, portanto, que o acórdão proferido por esta turma não está ajustado ao 
entendimento firmado pelo STF, deve-se proceder ao juízo de retratação a que faz 
referência o artigo 1.040, II, do CPC/2015”, disse.  

 

HERDEIRO PODE PLEITEAR USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL OBJETO DE 
HERANÇA 

Mesmo no caso de imóvel objeto de herança, é possível a um dos herdeiros pleitear a 
declaração da prescrição aquisit iva do bem (usucapião), desde que observados os 
requisitos para a configuração extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil de 
2002 – o prazo de 15 anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição 
dos demais proprietários ou de terceiros.  

O entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (ST J) ao 
reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e determinar o retorno dos 
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autos à origem para o prosseguimento da ação de usucapião, anteriormente julgada extinta 
sem resolução de mérito.  

A ação de usucapião extraordinária, proposta por um dos herdeiros, buscava o 
reconhecimento, em seu favor, do domínio do imóvel objeto de herança.  

Em primeira instância – a sentença foi posteriormente confirmada pelo TJSP –, o juiz julgou 
extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que o fa to de a herdeira afirmar 
que é possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade 
individualmente, pois a tolerância dos demais herdeiros gera a detenção do bem, mas não 
sua posse. 

Requisitos 

A relatora do recurso especial da herdeira, ministra Nancy Andrighi, destacou que, com o 
falecimento, ocorre a transmissão do imóvel aos seus herdeiros, conforme regra do artigo 
1.784 do Código Civil de 2002.  

“A partir dessa transmissão, cria -se um condomínio pro indiviso  sobre o acervo hereditário, 
regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas 
normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no artigo 1.791, parágrafo único, do 
CC/02”, apontou a ministra.  

Todavia, a relatora destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que é possível 
o condômino usucapir, em nome próprio, desde que atendidos os requisitos legais da 
usucapião e que tenha sido exercida a posse exclusiva pelo herdeiro/condômino como se 
dono fosse (animus domini). 

“Conclui-se, portanto, que a presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não 
deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem a fim 
de que a esta seja conferida a necessária dilação probatór ia para a comprovação da 
exclusividade de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião extraordinária”, 
concluiu a ministra ao determinar o retorno dos autos à origem.  

 

INSTRUÇÃO DE AÇÕES PENAIS VAI PROSSEGUIR ATÉ QUE TRIBUNAL DECIDA SOBRE 
RESTRIÇÃO DO FORO PRIVILEGIADO 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta -feira (6), por 
maioria, que a instrução processual de todas as ações penais que envolvem autoridades 
com foro por prerrogativa de função poderá ter continu idade até que seja definida pelos 
ministros a eventual restrição ao chamado foro privilegiado – que está sendo discutida no 
âmbito de outro processo. 

O ministro Herman Benjamin suscitou questão de ordem na  APn 843 para questionar como 
ficaria a instrução processual dos feitos criminais em andamento nos gabinetes antes de 
uma definição sobre a restrição do foro.  

Ele destacou que diversos casos em tramitação têm réus com mais de 70 anos, portanto 
com prazos prescricionais exíguos, além de interrogatórios e di ligências já marcados. 

Dessa forma, segundo Herman Benjamin, seria preciso estabelecer uma orientação a ser 
seguida por todos os ministros, para evitar decisões conflitantes entre os relatores.  

No entendimento da maioria, o prosseguimento da instrução não vai gerar prejuízos caso o 
tribunal venha futuramente a decidir pela delimitação do foro por prerrogativa de função e, 
com isso, remeta os processos às instâncias inferiores.  

Os ministros que ficaram vencidos entendiam que caberia ao relator de cada ação p enal 
decidir, individualmente, em cada caso, dar ou não prosseguimento aos atos instrutórios.  

O julgamento sobre a restrição do foro, uma questão de ordem na  APn 857, foi retomado 
nesta quarta-feira (6) e suspenso após novo pedido de vista.  
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FALTA DE PREVISÃO LEGAL IMPEDE RESTITUIÇÃO DE FUNDOS DE TRUST 
ADMINISTRADOS POR BANCO FALIDO 

A norma do artigo 119, inciso IX, da Lei de Falência e Recuperação Judicial não é aplicável 
em casos de contratos de trust, já que estes não têm previsão legal no ordenamento 
jurídico nacional e isso inviabiliza a pretensão do instituidor do  trust de reaver os créditos 
administrados na hipótese de quebra do trustee. 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento a recurso com o qual a Concessionária de Rodovias do Interior Paulista 
pretendia reaver receitas de praças de pedágio que foram administradas pelo Banco Santos 
(hoje falido), por meio de um contrato de trust . 

Segundo o ministro relator do recurso especial, Paulo de Tarso Sanse verino, a Lei 11.101 
faz referência expressa ao patrimônio que pode ser protegido na falência, e o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) acertou ao concluir que o  trust  e os fundos a ele associados 
não integram tal patrimônio.  

“A norma extraída do enunciado do artigo 119, inciso IX, que põe a salvo de arrecadação 
pela massa falida os patrimônios de afetação, faz referência expressa à legislação que 
disciplina o respectivo patrimônio de afetação. Ante essa previsão normativa, o tribunal de 
origem entendeu que somente os patrimônios de afetação previstos expressamente na 
legislação estariam sujeitos à referida proteção normativa”, disse o ministro.  

Contrato de confiança  

No caso analisado, a companhia de rodovias firmou contrato de financiamento com o 
BNDES, a ser amortizado com receitas das praças de pedágio. A receita era depositada no 
Banco Santos, o qual administrava os recursos com o propósito de amortizar o 
financiamento. 

Segundo o relator, o instituidor do trust, no caso, é a concessionária de rodovias;  o banco é 
o trustee e o BNDES é o beneficiário do contrato, já que o objetivo do  trust  era justamente 
amortizar o financiamento. 

A despeito da argumentação do recorrente a favor da aplicabilidade da norma da Lei de 
Falência, Sanseverino lembrou que o cont rato de trust não existe na legislação brasileira, já 
que, embora esteja previsto na Convenção de Haia sobre a lei aplicável aos  trusts e sobre o 
seu reconhecimento, assinada em 1985, o Brasil não é signatário dessa convenção, o que 
inviabiliza a pretensão do recurso. 

Patrimônio integrado  

De acordo com o magistrado, por ser o trust um contrato de depósito, as receitas advindas 
das praças de pedágio passaram a integrar o patrimônio do banco, sendo correta a 
interpretação do TJSP de que tais recursos podem ser objeto de arrecadação pela 
administração da massa falida, como de fato ocorreu.  

Dessa forma, segundo Sanseverino, deve ser mantida a decisão do tribunal de origem que 
inviabilizou a restituição dos valores em favor da empresa, possibilitando, entretanto, sua 
habilitação no quadro geral de credores do banco falido.  

O ministro disse que também não é aplicável a  Súmula 417 do Supremo Tribunal Federal, 
já que o enunciado diz respeito aos contratos em que não há transferência de titula ridade 
sobre a quantia em dinheiro ou aos casos em que há instituição de patrimônio de afetação, 
nas hipóteses taxativamente autorizadas por lei.  

“Não havendo norma jurídica que discipline o contrato de  trust  no Brasil, não há amparo 
legal para a afetação patrimonial pactuada no caso concreto”, concluiu Sanseverino. Por 
outro lado, acrescentou, “tratando -se de contrato de depósito em conta corrente bancária, o 
banco passou a deter a titularidade do dinheiro, o que é inerente a esse tipo de contrato”.  
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PROVEDOR É OBRIGADO A IDENTIFICAR AUTOR DE ATO ILÍCITO MESMO ANTES DO 
MARCO CIVIL DA INTERNET 

As empresas provedoras de acesso à internet devem fornecer, a partir do endereço IP, os 
dados cadastrais de usuários que cometam atos ilícitos pela rede, mesmo que os fatos 
tenham ocorrido antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14).  

A decisão unânime foi da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso 
interposto por uma provedora de acesso contra acórdão do Tribunal de Justiç a de São 
Paulo (TJSP). 

A corte paulista determinou que a empresa fornecesse os dados de um usuário que se 
utilizou da internet para prática de ato ilícito, pois considerou que os provedores de acesso 
têm o dever de possibilitar pelo menos a identif icação do ofensor através de dados de 
conexão e registro utilizados, providência que “é inerente ao risco do próprio negócio 
desenvolvido”.  

Phishing 

Conforme os autos, o internauta utilizou a marca de uma conhecida empresa de informática 
para fazer ataque cibernét ico conhecido como phishing scam, enviando mensagens de e-
mail e induzindo os destinatários a clicar em um link. Após o clique, era implantado no 
computador um programa capaz de captar dados cadastrais da vítima.  

A empresa de informática conseguiu identif i car o IP de onde os ataques haviam partido e 
verif icou a qual provedora de acesso pertencia. Então, ajuizou ação pedindo o fornecimento 
dos dados do usuário. A sentença acolheu o pedido e fixou multa diária de R$ 1 mil para o 
caso de descumprimento. 

No STJ, a provedora de acesso alegou que era impossível fornecer tais dados, já que o IP 
seria dinâmico, ou seja, o usuário receberia um número de IP diferente a cada conexão. 
Além disso, não haveria à época norma que obrigasse as empresas de serviço de acesso a  
armazenar dados cadastrais de usuários, sendo descabida a multa diária.  

O relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que os fatos discutidos no 
recurso são antigos, quando vigente o Código de Processo Civil de 1973. Também não 
havia sido publicada a Lei 12.965/14. 

O ministro lembrou que, apesar da existência de divergência doutrinária àquela época, o 
STJ “firmou entendimento de que as empresas de internet, como as demais empresas, 
estariam sujeitas a um dever legal de escrituração e reg istro de suas atividades durante o 
prazo prescricional de eventual ação de reparação civil, dever que tem origem no artigo 10 
do Código Comercial de 1850, e atualmente encontra-se previsto no artigo 1.194 do Código 
Civil”. 

Vedação ao anonimato  

De acordo com o ministro, conjugando esse dever de escrituração e registro com a vedação 
constitucional ao anonimato, “chegou -se ao entendimento de que os provedores de acesso 
teriam o dever de armazenar dados suficientes para a identif icação do usuário”.  

Além disso, o ministro citou que o Comitê Gestor da Internet no Brasil já recomendava, 
desde aquela época, que “os provedores de acesso devem passar a manter, por um prazo 
mínimo de três anos, os dados de conexão e comunicação realizadas por seus 
equipamentos (identif icação do endereço de IP, data e hora de início e término da conexão 
e origem da chamada)”.  

Com relação à afirmação da provedora de acesso sobre a impossibilidade de fornecimento 
das informações em razão de o IP ser dinâmico, ou de dificuldades de armazena mento de 
dados, Sanseverino afirmou que o tribunal paulista superou essa questão com o 
fundamento de que esta seria “providência inerente ao risco do próprio negócio”.  
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PERCENTUAL DO DIREITO DE ARENA RECEBIDO POR ATLETAS ESTÁ SUJEITO AO 
IMPOSTO DE RENDA 

A remuneração recebida por atletas profissionais filiados a clubes desportivos em virtude do 
chamado direito de arena está sujeita à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF). 

Esse foi o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiç a (STJ) ao negar 
provimento a recurso especial do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São 
Paulo, que pretendia afastar o desconto do Imposto de Renda sobre o percentual de 5% 
atualmente recebido pelos sindicatos e dividido em partes iguais ent re os atletas 
participantes de eventos esportivos.  

Em mandado de segurança coletivo, o sindicato pedia também a restituição dos valores já 
pagos pelos atletas a título de IRPF nos últimos cinco anos, com correção monetária.  

O direito de arena está previsto no artigo 42 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) e é devido aos 
atletas uma única vez em cada competição, como compensação pela transmissão e 
retransmissão futura e indefinida de suas imagens na mídia.  

Para o sindicato, o rendimento tem natureza indenizatória e, por isso, não deve haver 
desconto sobre ele. A entidade alega ainda que o atleta profissional que realiza espetáculo 
ao vivo só assume o risco da veiculação de sua imagem por uma única vez, sendo a 
retransmissão causa de insegurança jurídica a ser indenizada previamente pelo direito de 
arena. 

Natureza remuneratória  

Em seu voto, a relatora, ministra Regina Helena Costa, apesar de deixar claro que a 
doutrina se divide a respeito da natureza jurídica do direito de arena, entendeu que o valor 
possui natureza remuneratória, visto que “o esportista profissional é remunerado, 
previamente, para abdicar da exclusividade do exercício de um direito disponível, nos 
termos pactuados”.  

Segundo a ministra, não há falar em dano ou lesão passível de ressarcimento eco nômico 
mediante verba indenizatória.  

“Constitui o valor correspondente ao direito de arena autêntico rendimento extra para o 
esportista participante do espetáculo desportivo, corolário da compulsoriedade da 
transferência, para o atleta, de parte do montante arrecadado na competição, denotando 
nítido conteúdo de acréscimo patrimonial”, af irmou.  

IRPF 

Em relação à incidência do Imposto de Renda, a relatora concluiu que, se o direito de arena 
tem natureza remuneratória, logo deve haver a tributação.  

Para ela, a questão precisa ser analisada sob enfoque tributário, fazendo-se a distinção 
entre os conceitos de renda e rendimento, pois dispõe o Código Tributário Nacional que o 
imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos. 

“Interessam ao caso, em particular, os conceitos de renda e rendimento. A primeira, é 
sabido, consiste no aumento de riqueza obtido num dado período de tempo, de duzidos os 
gastos necessários à sua aquisição e manutenção. Configura acréscimo patrimonial, que 
não se confunde com o patrimônio de onde deriva – o capital, o trabalho ou a combinação 
de ambos. Distingue-se, juridicamente, de rendimentos, que correspondem a qualquer 
ganho, isoladamente considerado, remuneração dos fatores patrimoniais (capital e 
trabalho), independentemente da ideia de período”, destacou a relatora.  

A magistrada também ressaltou que o recolhimento do IRPF obedece ao princípio da 
universalidade de arrecadação. 
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“A imposição fiscal em foco é orientada, também, pelo critério da universalidade (artigo 153, 
parágrafo 2º, I, da Constituição da República), o qual impõe que todas as modalidades de 
renda ou proventos, seja qual for sua origem – o capital, o trabalho ou a combinação de 
ambos –, submetam-se ao gravame. Em outras palavras, o imposto sobre a renda não pode 
ser seletivo em função da natureza do rendimento auferido”, afirmou a ministra.  

 

PAIS DE MENINO MORTO EM AÇÃO POLICIAL RECEBERÃO R$ 800 MIL DE 
INDENIZAÇÃO 

Por unanimidade de votos, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve 
indenização, f ixada em R$ 800 mil, em favor dos pais do menino João Roberto Amorim, de 
três anos, morto durante uma operação policial no Rio de Janeiro. 

O caso aconteceu em 2008. O automóvel da família foi confundido com o carro onde 
estavam supostos criminosos em fuga e acabou sendo alvo de vários disparos feitos de 
uma viatura policial que os perseguia.  

Dezessete tiros 

A sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça, condenou o Estado do Rio de Janeiro ao 
pagamento da quantia de R$ 800 mil, a título de danos morais. O acórdão levou em conta a 
forma da ação dos agentes de segurança, que, acreditando estar diante de veículo com 
foragidos, dispararam 17 tiros contra o carro ocupado por pessoas inocentes e causaram a 
morte da criança. 

No STJ, a Primeira Turma entendeu que a importância f ixada é condizente com a gravidade 
do caso. O relator, ministro Gurgel de Faria, lembrou que a jurisprudência do S TJ admite, 
em caráter excepcional, a alteração do valor arbitrado, caso se mostre irrisório ou 
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, 
segundo ele, não se verif icou.  

“À vista do quadro delineado, observo  que a aludida importância é condizente com a 
gravidade do caso vertente, que trata da perda de um filho”, disse o ministro. A decisão 
estabelecida em primeiro grau determinou que o valor da indenização será dividido entre os 
pais, sendo R$ 400 mil para cada um. 

 

NEGADO PEDIDO DE LIBERDADE DE PREFEITO E VICE ACUSADOS DE DESVIAR R$ 17 
MILHÕES 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso em habeas corpus 
de um prefeito e de seu vice, presos preventivamente desde maio de 2017 por suspei ta de 
desvio de mais de R$ 17 milhões de verbas do Fundef destinadas a um pequeno município 
do Nordeste. 

A defesa alegou, entre outras razões, excesso de prazo na prisão preventiva. Para os 
recorrentes, não há motivos que justif iquem a segregação, sendo ap licáveis em seu lugar 
as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.  

O relator do caso no STJ, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, destacou que, segundo as 
informações dos autos, a instrução do processo já foi encerrada. Ele fr isou que a defesa 
teve vistas em novembro de 2017 para a apresentação de alegações f inais. Aplicável, 
portanto, a Súmula 52do STJ. 

Quanto à suposta ausência de fundamentação para a prisão preventiva, o ministro afirmou 
que o tribunal de origem detalhou a participação dos envolvidos no esquema criminoso 
mesmo após o afastamento de ambos das funções públicas, reforçando a necessidade da 
segregação como única medida capaz de interromper as atividades ilícitas.  

Propina milionária 



16 

 

“A título de exemplo, cabe considerar que, após ser afastado, o então prefeito ofereceu 
propina de mais de R$ 1 milhão ao vice e também corréu, para que este deixasse a 
prefeitura em poder do então presidente da Câmara Municipal, seu primo e aliado polít ico, o 
que lhe permitiria continuar no domínio da prefeitura”, fundamentou Reynaldo Soares da 
Fonseca. 

A narrativa feita pelo tribunal de origem, segundo o relator, leva à conclusão de que as 
medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para im pedir as ações da 
organização criminosa. 

“Embora o primeiro fundamento encontre -se superado pelo encerramento da instrução, 
constata-se que existe gravidade concreta na conduta imputada aos recorrentes que se 
mostra suficiente para, por si só, sustentar a manutenção da prisão. No caso, a prisão 
encontrou fundamentos tanto na necessidade de assegurar o bom andamento da instrução 
criminal, quanto de garantir a ordem pública”, disse o ministro.  

Apesar de rejeitar o recurso, o relator recomendou celeridade no j ulgamento da ação penal 
e o reexame da necessidade da manutenção da prisão cautelar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


