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VERBA HONORÁRIA PODE SER HABILITADA JUNTO COM CRÉDITO TRABALHISTA NA 
RECUPERAÇÃO 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou acórdão que entendeu 
ser possível, na recuperação judicial, habilitar crédito oriundo de honorários advocatícios 
sucumbenciais em conjunto com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente,  sem a 
necessidade de habilitação autônoma pelo advogado, tendo em vista a legitimidade 
concorrente da parte. 

O crédito discutido no processo é decorrente de honorários sucumbenciais fixados na 
sentença em reclamação trabalhista em favor do advogado do ex -empregado reclamante. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a 
habilitação e reafirmou que a legitimidade entre a parte e seus advogados é concorrente.  

No recurso apresentado ao STJ, as recorrentes alegaram que a legitimidade para requerer 
a habilitação em recuperação judicial de crédito referente à verba honorária sucumbencial 
seria exclusiva do advogado. 

Princípio da causalidade  

O relator, ministro Villas Bôas Cueva, af irmou que, em virtude do princípio da causal idade, 
é possível afirmar que a verba honorária está intrinsecamente ligada à demanda que lhe 
deu origem. E acrescentou: “Ainda que os honorários sucumbenciais sejam de titularidade 
dos advogados que atuaram no feito, a legitimidade para sua habilitação no  bojo da 
recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte”.  

Segundo ele, a Terceira Turma do STJ tem entendimento firmado no sentido de que, 
“apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito resulta nte de 
honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em 
momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal aos 
efeitos da recuperação judicial – condenação ao pagamento de verba trabalhista – e a 
exclusão da verba honorária”.  

Para o ministro, nos termos da Súmula 306 do STJ, é assegurado ao advogado o direito à 
execução do saldo, sem excluir a legitimidade da parte. Dessa forma, apontou Villas Bôas 
Cueva, é possível pedir a habilitação do crédito relativo à verba sucumbencial em conjunto 
com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente ao ex -empregado. 

“Se a jurisprudência desta corte assegura ser possível a execução da verba honorária de 
sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27306%27).sub.
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que a sua habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo 
dos patronos que a representaram na demanda”, destacou.  

Leia o acórdão. 

 

SEGURADORA DEVE ARCAR COM CONSERTO EM OFICINA À ESCOLHA DO CLIENTE, 
NO LIMITE DO ORÇAMENTO APROVADO 

Se o segurado efetua o reparo do veículo em oficina cujo orçamento havia sido recusado 
pela seguradora e assina um termo de cessão de créditos, a seguradora tem a obrigação de 
ressarcir a oficina pelas despesas, nos limites do orçamento aprovado por ela.  

A conclusão foi da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso 
da Mapfre Seguros. A turma reduziu o valor que a seguradora terá de pagar a uma oficina 
ao montante do orçamento aprovado por ela, descontados os valores referentes à franquia, 
os quais já foram pagos diretamente pelo segurado.  

No caso analisado, o segurado fez os reparos do veículo em oficina cujo orçamento de R$ 
4.400 havia sido recusado pela seguradora, a qual autorizou o conserto no valor máximo de 
R$ R$ 3.068. 

O cliente pagou o valor referente à franquia (R$ 1.317) e assinou um documento para que a 
of icina tivesse o direito de cobrar o restante da seguradora.  

O relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, destacou que, apesar da negativa da 
seguradora, os serviços foram prestados, o segurado pagou a franquia e f irmou um termo 
para que a oficina pudesse cobrar da companhia de seguros a diferença de valores.  

Direito creditório 

As instâncias ordinárias entenderam que não houve sub-rogação convencional, tratando-se, 
na realidade, de mera cessão de crédito. O ministro afirmou que a oficina apenas prestou 
os serviços ao cliente, “ou seja, não pagou nenhuma dívida dele para se sub -rogar em seus 
direitos”. Segundo o relator, houve cessão de crédito, nos termos do  artigo 286 do Código 
Civil.  

“Verifica-se, assim, que o termo firmado entre a oficina e o segurado se enquadra, de fato, 
como uma cessão de crédito, visto que este, na ocorrência do sinistro, possui direito 
creditório decorrente da apólice securitária, mas tal direito é transmissível p elo valor 
incontroverso, qual seja, o valor do orçamento aprovado pela seguradora”, afirmou.  

No caso, o valor incontroverso a ser pago pela seguradora à oficina é o valor autorizado 
para o conserto (R$ 3.068), menos o montante já pago pelo segurado a títul o de franquia 
(R$ 1.317). 

Escolha livre 

Villas Bôas Cueva citou norma da Superintendência de Seguros Privados (Susep) que 
garante expressamente a livre escolha de of icinas pelos segurados. Segundo o ministro, 
essa livre escolha não subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado do bem sinistrado, 
e também o orçamento apresentado. 

“Assim, ressalvados os casos de má -fé, o conserto do automóvel é feito conforme o 
orçamento aprovado, nos termos da autorização da seguradora”, disse o relator.  

O ministro lembrou que as seguradoras comumente oferecem benefícios especiais para o 
uso da rede de credenciadas, mas é direito do segurado escolher a empresa na qual o 
veículo será reparado, já que poderá preferir uma de sua confiança.  

Leia o acórdão. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1756848&num_registro=201402714256&data=20181001&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art286
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1758785&num_registro=201201608883&data=20181008&formato=PDF
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TERCEIRA TURMA REJEITA PRETENSÃO DO ECAD DE COBRAR DIREITOS AUTORAIS 
POR SHOWS DE ROBERTO CARLOS EM NAVIO 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso por 
meio do qual o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) cobrava direitos 
autorais decorrentes de apresentações do cantor Roberto Carlos no cruzeiro "Emoções em 
Alto Mar", realizado em 2010 em um navio de bandeira italiana. 

As instâncias ordinárias julgaram a ação improcedente ao fundamento de que competia ao 
Ecad comprovar que os shows ocorreram dentro dos limites marítimos brasileiros, já que o 
navio era estrangeiro. Esse entendimento foi ratif icado no STJ. 

Ônus da prova  

No recurso ao STJ, o Ecad afirmou que a prova era tecnicamente impossível, visto que os 
planos de navegação e outros documentos indicadores do trajeto efetivamente percorrido se 
encontrariam em poder exclusivo dos réus. Sob esse argumento, o Ecad solicitou a inversão 
do ônus da prova, sustentando que caberia aos responsáveis pelo cruzeiro demonstrar, em 
sua defesa, que o navio se encontrava em águas internacionais.  

Segundo o relator do caso, ministro Villas Bôas Cueva, a mera dif iculdade de comprovar 
que o navio estava em mar territorial brasileiro não justif ica a inversão do ônus da prova, 
visto que o autor da ação dispõe de meios legalmente admitidos para demonstrar o fato 
constitutivo de seu direito, tais como a requisição de documentos  em poder dos réus, a 
oit iva de testemunhas, a realização de fiscalização presencial ou de perícia técnica.  

Limites da jurisdição  

“Sendo incontroverso que as apresentações do cantor Roberto Carlos aconteceram em 
navio estrangeiro, só seria viável acolher a  pretensão do Ecad caso comprovado que os 
fatos geradores ocorreram dentro das divisas marítimas brasileiras, mais especificamente 
no mar territorial, haja vista os limites espaciais da jurisdição, da legislação e da própria 
soberania nacional”, disse o ministro. 

Villas Bôas Cueva destacou que não há dúvidas a respeito da ocorrência do evento em si, o 
que não foi comprovado é se ocorreu ou não no Brasil. Ele destacou que não houve sequer 
pedido de produção de provas, pois o próprio Ecad requereu o julgament o antecipado da 
demanda. 

“Acolher a tese do recorrente equivaleria a atribuir à referida entidade, por vias transversas, 
o poder de demandar a contrapartida por direitos autorais de toda e qualquer embarcação 
estrangeira, dentro ou fora dos limites marítimos brasileiros, criando uma espécie de 
inversão de ônus da prova sem previsão legal, nem proporcionalidade, e que poderia, em 
última análise, implicar ofensa a compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito 
internacional”, fundamentou o relator ao negar prov imento ao recurso. 

Leia o acórdão. 

 

RÁDIO TERRA AM É CONDENADA A PAGAR R$ 100 MIL POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA 
DA MARCA TUPI 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) que condenou a Rádio Terra AM Ltda. a se abster de utilizar a 
marca Tupi, de titularidade da empresa Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. A emissora também 
foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais de R$ 100 mil.  

Por unanimidade, o colegiado concluiu que, como as empresas atuam no mesmo ramo de 
atividade econômica, a utilização da expressão idêntica causaria confusão no público 
consumidor, sendo necessária a abstenção de utilização da marca pela Rádio Terra.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1758782&num_registro=201500706271&data=20181008&formato=PDF
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Na ação que deu origem ao recurso especial, a Rádio Tupi alegou que, desde 1997, era 
titular, em todo o território nacional, dos direitos de propriedade e de uso exclusivo da 
marca Tupi. Todavia, a autora alegou que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a 
utilizar o sinal distintivo sem autorização, o que configuraria ofensa ao seu direito de 
propriedade. 

Em primeira instância, o magistrado condenou a empresa ré a interromper o uso, inclu sive 
com denominações de fantasia, de qualquer nome ou signo que se confundissem com o 
nome Tupi e com as marcas Rádio Tupi Super e Rádio Tupi. Ao julgar recurso contra a 
decisão, o TJSP fixou contra a Rádio Terra indenização de R$ 100 mil.  

Por meio de recurso especial, a Rádio Terra alegou perante o STJ, entre outros pontos, que 
a expressão “Tupi” seria de uso comum e que, por consequência, não haveria direito de 
exclusividade sobre ele, tampouco poderia ter sido concedido o seu registro de 
propriedade. A empresa também questionou o montante estabelecido a título de danos 
morais. 

Uso comum 

A ministra Nancy Andrighi apontou que a Terceira Turma tem entendido que os sinais de 
uso comum são aqueles que, embora não correspondam à representação ou ao nome pelo 
qual o produto ou serviço foram originalmente identif icados, tenham sido consagrados pelo 
uso corrente, passando a integrar a linguagem comercial.  

“O que se pode verif icar, diante disso, é que, ao contrário do que se alega nas razões do 
especial, a marca da recorrida não pode ser enquadrada, tecnicamente, na definição de 
sinal de caráter comum – pois o vocábulo Tupi não constitui expressão consagrada pelo uso 
corrente como identif icadora de serviços de radiodifusão –, de forma que o argumento que 
serve de suporte à pretensão recursal f ica esvaziado”, apontou a relatora.  

Segundo a ministra, ainda que o sinal se enquadrasse como expressão de caráter comum, o 
artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial não apresenta impedimento ao seu registro.  

A ministra também lembrou que, conforme tese f irmada pela Segunda Seção, questões 
relativas a irregularidades em registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), capazes de conduzir a declarações de nulidade, não são passíveis de 
análise pela Justiça estadual – nessas hipóteses, a competência é da Justiça Federal.    

“Uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal retroidentif icado (que se presume 
dotado de suficiente distintividade, segundo os critérios técnicos utilizados pelo INPI), e 
não versando a hipótese acerca de pleito anulatório, há que se fixar como premissa a 
validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os 
efeitos legais que daí decorrem”, concluiu a ministra ao manter o acórdão do TJSP.  

Leia o  acórdão. 

 

AÇÃO QUE DISCUTE AUTORIA DO PERSONAGEM LOURO JOSÉ TERÁ 
PROSSEGUIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento nesta terça-feira 
(16) a um recurso da apresentadora Ana Maria Braga e de seu ex -marido, Carlos Madrulha, 
para reconhecer o interesse processual de ambos e permitir o prosseguimento de uma ação 
que reivindica a titularidade da criação do personagem Louro José, além de compensação 
por danos morais. 

Segundo os autos do processo, Antonio Marcos Costa de Lima e Renato Aparecido dos 
Santos moveram uma primeira ação exclusivamente contra Carlos Madrulha, com o objetivo 
de declarar a nulidade do registro da autoria do personagem Louro José na Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, efetuado por Madrulha em 1997.  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/S%C3%B3-a-Justi%C3%A7a-Federal-pode-determinar-absten%C3%A7%C3%A3o-de-uso-de-marca-registrada-no-INPI
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1756809&num_registro=201603070090&data=20181001&formato=PDF
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Posteriormente, Ana Maria Braga ajuizou ação contra Lima e Santos alegando que o 
personagem foi idealizado e criado conjuntamente por ela e por Carlos Madrulha (à época 
seu marido), tendo aqueles simplesmente trabalhado na confecção técnica do boneco -
papagaio. Ana Maria pediu o reconhecimento da autoria sobre a obra e compensação por 
danos morais. 

Aditamento da petição 

Em primeira instância, o juiz determinou o aditamento do pedido para incluir Madrulha no 
polo passivo da demanda, já que era ele o detentor do registro de Louro José. No 
entendimento do juízo, faltava interesse processual à ação de An a Maria contra Lima e 
Santos, já que o titular do direito, na verdade, era Madrulha, e, portanto, a ação 
declaratória de reconhecimento de direitos autorais deveria ter sido movida contra ele.  

Ana Maria incluiu Madrulha na ação, mas no polo ativo, mantendo  Lima e Santos como 
réus. Na sentença, o juiz indeferiu a petição inicial ao argumento de que Madrulha não 
poderia figurar no polo ativo, pois é titular dos direitos autorais e já defende esses direitos 
no âmbito da outra ação. A decisão foi mantida pelo T ribunal de Justiça de São Paulo.  

Interesse processual  

De acordo com a relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, o interesse processual de Ana 
Maria e Carlos Madrulha no caso é evidente.  

“Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do 
pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida em juízo”, disse a 
ministra. No caso analisado, acrescentou, “o instrumento processual eleito pela autora é 
apto a ense jar o resultado pretendido, o que traduz a utilidade da jurisdição”.  

Ela destacou que é reconhecida a necessidade de atuação do Judiciário sempre que se 
constata que a parte adversa apresenta resistência à pretensão formulada pelo autor da 
demanda, como foi comprovado. 

“Na hipótese de f icar demonstrado em juízo que o personagem objeto do litígio foi 
idealizado e criado pelos recorrentes e que os direitos extrapatrimoniais por eles titulados 
foram violados, o julgamento de procedência de seus pedidos exsurgi ria como mera 
decorrência da lógica processual”, justif icou.  

Acesso à Justiça 

A relatora afirmou que a necessidade de atuação do Judiciário é comprovada em razão da 
resistência dos recorridos à pretensão formulada na petição inicial (reconhecimento dos 
direitos autorais), circunstância que se depreende do fato de terem ajuizado outra ação com 
o mesmo objeto, ou seja, o reconhecimento para eles da autoria do personagem.  

A ministra disse que, além do pedido de declaração de autoria, a presente ação inclui um 
pedido de compensação por danos morais, e como Ana Maria Braga não f igura como parte 
na demanda promovida por Lima e Santos, “privá -la de exercer sua pretensão, na presente 
via, equivaleria a negar seu direito constitucional de acesso à Justiça, impedindo -a de 
defender seus interesses supostamente violados”.  

Nancy Andrighi afirmou que, após a reforma do acórdão recorrido e o retorno dos autos à 
origem, ambas as ações devem ser apreciadas em conjunto, evitando -se a prolação de 
decisões conflitantes acerca do mesmo objeto. 

 

MESMO PREVISTA EM CONTRATO DE ADESÃO, ARBITRAGEM NÃO PREVALECE 
QUANDO CONSUMIDOR PROCURA VIA JUDICIAL 

Em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que 
a cláusula arbitral não prevalece quando o consumidor procura a via judicial para a solução 
de litígios. Segundo os ministros, é possível esse tipo de solução extrajudicial em contratos 
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de adesão, mas desde que haja concordância entre as partes, pois o consumidor sempre 
terá a possibilidade de optar por levar o caso à Justiça estatal.  

O autor da ação que resultou no recurso especial buscava a rescisão contratual e a 
restituição das quantias pagas após desistir de comprar um imóvel. Em primeiro grau, os 
pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), 
porém, declarou a incompetência da Justiça comum para julgar a ação, tendo em vista a 
existência de cláusula arbitral entre as partes.  

Segundo a empresa, essa cláusula foi redigida em negrito e exigiu a assinatura do 
comprador. Nela estava estabelecido que todas as controvérsias do contrato seriam 
resolvidas por arbitragem. 

Nulidade 

Para a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a relação de consumo do caso e stá 
corporif icada em um contrato de adesão, como foi reconhecido em primeiro grau. Segundo 
ela, a dúvida seria se nesse tipo de contrato haveria incompatibilidade entre as leis 
consumeristas e a da arbitragem. 

A ministra disse que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se limitou a vedar a adoção 
prévia e compulsória desse tipo de solução extrajudicial no momento da celebração do 
contrato, mas não impediu que, posteriormente, havendo consenso entre as partes, fosse 
instaurado o procedimento arbitral diante de eventual litígio. 

Segundo explicou, a aparente incompatibilidade das normas não se sustenta ao se aplicar o 
princípio da especialidade das normas, uma vez que a Lei de Arbitragem versou apenas 
sobre contratos de adesão genéricos, subsistindo, portanto, a disposição do CDC nas 
hipóteses em que o contrato, mesmo que de adesão, regule uma relação de consumo.  

“Ainda que o contrato chame a atenção para o fato de que se está optando pela arbitragem, 
o consumidor, naquele momento, não possui os elementos necess ários à realização de uma 
escolha informada”, explicou a ministra ao citar precedentes do STJ no sentido de 
considerar nula a convenção de arbitragem compulsoriamente imposta ao consumidor.  

Três regramentos 

Em seu voto, ela esclareceu que, com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a 
conviver em harmonia três regramentos de diferentes graus de especificidade.  

A regra geral impõe a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes, com a 
derrogação da jurisdição estatal. A regra específ ica, contida no artigo 4° da Lei 9.307/96, é 
aplicável aos contratos de adesão genéricos, restringindo a eficácia da cláusula 
compromissória. Por fim, há a regra ainda mais específ ica, no  artigo 51  do CDC, que impõe 
a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, em contratos 
de adesão ou não. 

“A atitude do consumidor de promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo 
estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter -se ao 
procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do CDC, prevalecer a c láusula que 
impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória”, informou.  

A Terceira Turma deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno do 
processo ao TJGO, a fim de prosseguir no julgamento, afastada a cláusula arbitral.  

Leia o acórdão. 

 

DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM BASE EM PARÂMETROS DE PERÍCIA 
TORNADA SEM EFEITO OFENDE COISA JULGADA 

No momento da liquidação, o magistrado não pode enviar os autos à contadoria judicial com 
a recomendação de que novos cálculos sejam elaborados tendo como base os parâmetros 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9307.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art51
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1752681&num_registro=201801716489&data=20180921&formato=PDF
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usados em perícia realizada na fase de conhecimento e que tenha sido posteriormente 
tornada sem efeito. 

Com o entendimento de que tal determinação caracteriza ofensa à coisa julgada, a Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso de uma empresa de 
bebidas para determinar que, no momento da nova perícia, seja observado o com ando do 
acórdão que tornou sem efeito a perícia realizada anteriormente.  

Segundo o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze, essa decisão dará às partes 
a oportunidade de formular quesitos e indicar assistentes técnicos para acompanhar a 
perícia que vai apurar o efetivo valor a ser ressarcido, em observância à mais ampla 
garantia do contraditório.  

Perdas e danos 

Na origem, uma distribuidora de bebidas buscou indenização por perdas e danos 
decorrentes do descumprimento de contrato. A perícia técnica realizada ainda na fase de 
conhecimento apontou que a fabricante teria de indenizá-la em R$ 18 milhões. 

O tribunal estadual, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que mantinha a 
condenação da fabricante, mas tornou sem efeito a perícia, po is ela considerava elementos 
que não foram reconhecidos no acórdão da apelação, e por isso decidiu que outra deveria 
ser feita em seu lugar. 

A empresa ré questionou no recurso especial a determinação do juiz, na liquidação, de que 
fossem utilizados na segunda perícia os mesmos parâmetros da primeira, tendo por objeto 
os mesmos fatos. Para a recorrente, tal comando não é válido, já que a perícia anterior foi 
declarada sem efeito pelo acórdão.  

Sem eficácia 

Para o relator, f icou configurada ofensa à coisa julgada. Ele af irmou que a literalidade do 
comando judicial não deixa dúvida de que a perícia realizada na fase de conhecimento não 
havia se mostrado condizente com os parâmetros delimitados pelo acórdão condenatório, 
justif icando a decisão de torná-la sem efeito. 

“Nesse contexto, no momento da liquidação, não poderia o magistrado enviar os autos à 
contadoria judicial, com a recomendação de que os cálculos fossem elaborados, ‘tendo 
como base os parâmetros usados na perícia realizada na fase de conhec imento’". 

Bellizze destacou que a expressão “tonar sem efeito”, utilizada pelo tribunal estadual para 
se referir à primeira perícia, revela a intenção de retirar sua eficácia.  

Liquidação diversa 

O ministro disse que, embora a Súmula 344 permita a liquidação por forma diversa da 
estabelecida em sentença, não há, no caso, fatos novos aptos a justif icar a mudança da 
forma da liquidação, de arbitramento para artigos, conforme pleiteou a empresa.  

“Logo, tendo o acórdão recorrido concluído pela desnecessidade de comprovação de fato 
novo, com vistas à apuração do valor devido, rever seus fundamentos importaria 
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante o óbice 
da Súmula 7”, af irmou o relator.  

Leia o acórdão. 

 

TERCEIRA TURMA APLICA ENTENDIMENTO DE PRIMEIRO IAC NO STJ E MANTÉM 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou o entendimento f irmado 
no Incidente de Assunção de Competência 1  para negar provimento a um recurso do 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27344%27).sub.
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%277%27).sub.
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1752664&num_registro=201700615020&data=20180921&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1650126&num_registro=201601251541&data=20180822&formato=PDF
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Banco Santander contra a prescrição intercorrente reconhecida por provocação da parte 
executada. 

O banco afirmou que não foi intimado para dar seguimento ao processo após a sua 
suspensão e, portanto, não deu causa ao reconhecimento da prescrição intercorrente.  

Inicialmente, o ministro relator do caso, Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao 
recurso. Após agravo, tornou sem efeito a decisão para possibilitar o julgamento do recurso 
pelo colegiado. 

O processo foi sobrestado até o STJ concluir o julgamento do IAC 1, o qu e se deu em junho 
último. Na ocasião, os ministros fixaram a tese de que a prévia intimação do credor é 
indispensável mesmo nos casos de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidos 
pelo Código de Processo Civil de 1973.  

“Com efeito, esta Corte  Superior, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 
1.604.412, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, estipulado no  artigo 
947 do CPC/2015, estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de declaração de ofício 
da prescrição intercorrente regidas pelo CPC/1973, é imprescindível a prévia intimação do 
credor para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do 
decurso do prazo prescricional, em virtude da necessidade de observância dos princípios do  
contraditório e da ampla defesa”, disse o relator.  

Intimação pessoal  

No entanto, Sanseverino destacou que, conforme registrado pelo colegiado, a prescrição 
intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em 
vista que esta intimação prevista no artigo 267 do CPC/1973 era exigida para o f im 
exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando  ensejo à punição 
processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.  

No caso analisado, o tribunal de origem considerou dispensável a intimação pessoal do 
credor para dar andamento ao processo, já que lhe foi dada a oportunidade d e se 
manifestar previamente quanto à tese da prescrição intercorrente, reconhecida nos autos do 
processo. 

Dessa forma, segundo o relator, o entendimento do tribunal de origem estava de acordo 
com o que foi julgado no IAC 1, justif icando o não provimento do  recurso. 

Leia o acórdão. 

 

CRÍTICAS DE EX-SENADORA A DECISÃO DE TRIBUNAL TÊM IMUNIDADE 
PARLAMENTAR, DECIDE TERCEIRA TURMA 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou acórdão do Tribunal de 
Justiça do Pará (TJPA) para considerar que as crít icas feitas pela ex -senadora Marinor 
Jorge Brito acerca de um julgamento realizado por órgão fracionário daquele tribun al estão 
relacionadas ao exercício da atividade parlamentar e gozam, portanto, de imunidade 
material. 

Segundo a Terceira Turma, a entrevista dada pela então senadora sobre o julgamento a um 
diário paraense – criticando a aplicação da lei por órgão fracionário do TJPA – fez parte da 
função legislativa de fiscalizar, não podendo ser a parlamentar responsabilizada por suas 
manifestações. 

Na origem, dois desembargadores da Terceira Câmara Criminal do TJPA entraram com 
ação pleiteando indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais causados por Marinor Brito 
após entrevista em que ela crit icou a decisão que deu provimento à apelação criminal 
interposta por ex-deputado condenado por estupro de vulnerável. A sentença e o acórdão 
deram razão aos desembargadores.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art947
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art947
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art267
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1758786&num_registro=201502355404&data=20181008&formato=PDF
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Fiscalização 

Ao dar provimento ao recurso apresentado pela ex-senadora, a relatora do caso no STJ, 
ministra Nancy Andrighi, destacou que a imunidade parlamentar não é absoluta, conforme 
preceitua a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  

“A imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna organização do Estado, 
com a repartição orgânica do poder, como forma de garantir a liberdade e os direitos 
individuais”, afirmou.  

Nancy Andrighi entendeu que as crít icas feitas por Marinor Brito se enquadram no  contexto 
da atividade parlamentar. Isso porque, segundo a ministra, além da atividade legislativa, os 
parlamentares também devem exercer a função fiscalizadora, o que inclui verif icar como as 
leis são aplicadas pelos órgãos de jurisdição.  

“As crít icas e denúncias feitas contra o julgamento do órgão fracionário do tribunal de 
origem – por mais graves e contundentes que sejam – não se afastam do contexto de 
atuação que se espera de um parlamentar do Congresso Nacional”, disse a relatora.  

Garantia do cargo 

A ministra ressaltou que as imunidades parlamentares são irrenunciáveis e existem para 
permitir o cumprimento da missão parlamentar “com autonomia e independência”. De acordo 
com a relatora, a imunidade não é um privilégio pessoal, mas, sim, uma gar antia para o 
desempenho do cargo. 

“No recurso em julgamento, há – no mínimo – uma situação de penumbra interpretativa a 
respeito da imunidade material do parlamentar, pois, apesar da gravidade da manifestação 
da recorrente, ela pode ser compreendida como pertencente a uma das funções do Poder 
Legislativo. Diante dessa circunstância, deve-se privilegiar a imunidade material que a 
recorrente ostentava à época dos fatos, por se tratar de prerrogativa prevista 
expressamente na Constituição de 1988”, declarou a ministra. 

Ela destacou ainda que, “mesmo que exista dúvida em relação à manifestação da 
recorrente, em razão dos contornos fáticos do recurso em julgamento, deve -se privilegiar a 
aplicação da imunidade material parlamentar”.  

Leia o acórdão. 

 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE COOPERATIVA CENTRAL NÃO É PRESUMIDA 
MESMO EM DANO SOFRIDO POR CLIENTE NÃO COOPERADO 

A tese firmada pelo Superior Tribuna l de Justiça (STJ) no REsp 1.535.888, de que não se 
admite a presunção de responsabilidade solidária de cooperativas centrais e bancos 
cooperativos com a cooperativa local, é aplicável também nos casos em que o cliente 
lesado não é cooperado. 

A Terceira Turma do STJ deu provimento a um recurso do Bancoob para aplicar o 
entendimento firmado em 2017 a um caso em que o cliente não era cooperado e buscou o 
ressarcimento de valores depositados em cooperativa local que foi submetida a processo de 
liquidação. 

Na situação analisada pelos ministros, o cliente buscou a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e a responsabilização solidária do Bancoob – no caso, a cooperativa 
central que, para ele, deveria arcar com o prejuízo.  

Exigência do BC 

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, não há nenhuma relação entre as 
atividades desenvolvidas pelo Bancoob e as de custódia de valores prestadas pela 
cooperativa singular, o que inviabiliza a pretensão do cliente.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1741130&num_registro=201601462437&data=20180914&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1602614&num_registro=201501309644&data=20170526&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Responsabilidade-solid%C3%A1ria-de-cooperativa-de-cr%C3%A9dito-com-cooperada-n%C3%A3o-pode-ser-presumida
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“Na hipótese dos autos, a estampa da logomarca do Bancoob nos cheques fornecidos pela 
cooperativa de crédito decorre de obrigação imposta pelo Banco Central e, ainda, nã o há 
nenhum relacionamento entre as atividades desenvolvidas pelo Bancoob e aquelas de 
custódia de valores, inerentes ao contrato de depósito”, afirmou a relatora.  

Para a magistrada, a instituição não integra a cadeia de fornecimento do serviço, o que 
poderia justif icar a responsabilização solidária, de acordo com a regra dos 
artigos 7º, 20 e 25 do CDC. 

Relação lógica 

Nancy Andrighi afirmou que é preciso existir relação lógica entre a ação ou omissão do 
Bancoob e os danos sofridos pelo cliente em decorrência da liquidação da cooperada local. 
A não ocorrência dessa hipótese inviabiliza a responsabilização.  

“Nenhuma das causas da insolvência da cooperativa singular pode ser atribuída ao 
recorrente Bancoob, o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de 
crédito cooperativo, nos termos da regulamentação das autoridades competentes”, resumiu 
a magistrada. 

Leia o acórdão. 

 

TRAVA BANCÁRIA DE CRÉDITO ORIUNDO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA DE EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO NÃO PODE SER SOBRESTADA 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, nas hipóteses de 
recuperação judicial, não é possível o sobrestamento, ainda que parcial, da chamada trava 
bancária quando se trata de cessão de créditos ou recebíveis em garantia fiduciária a 
empréstimo tomado pela empresa devedora.  

Para o colegiado, a lei não autoriza que o juízo da recuperação judicial impeça o credor 
fiduciário de satisfazer seu crédito diretamente com os devedores da empresa recuperanda. 
  

No caso analisado, um banco pediu a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás 
(TJGO) que determinou a liberação das travas bancárias que impediam uma empresa de 
informática em recuperação judicial de ter acesso às contas bancárias e aos valores nelas 
retidos. 

A decisão do TJGO baseou-se na alegação da empresa de que os valores seriam bens de 
capital essenciais, necessários para o seu funcionamento, e que a utilização da trava 
bancária poderia constituir grave entrave ao êxito da recuperação judicial.  

No recurso apresentado ao STJ, a instituição f inanceira questionou a decisão, apontando 
que o crédito oriundo de cessão fiduciária de recebíveis seria extraconcursal, não podendo 
ser submetido aos efeitos da recuperação judicial por não se constituir em bem de capital.  

Bem de capital 

O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou que, para ser caracterizado como bem  
de capital, o bem precisa ser corpóreo (móvel ou imóvel), deve ser utilizado no processo 
produtivo e deve se encontrar na posse da empresa.  

De acordo com o ministro, a Lei 11.101/05, embora tenha excluído expressamente dos 
efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de 
bens imóveis ou móveis, acentuou que os bens de capital, objeto de garantia fiduciária, 
essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da 
recuperanda durante o período de proteção (stay period). 

“A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do  stay period, 
encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido 
f iduciariamente, como sendo bem de capital”, afirmou o ministro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art25
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1735682&num_registro=201401733702&data=20180810&formato=PDF
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Bellizze explicou que a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente 
da f inalidade, “além de desvirtuar a própria finalidade dos ‘bens de capital’, fulmina por 
completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando 
legal que, de modo expresso, exclui o credor, t itular da propriedade fiduciária, dos efeitos 
da recuperação judicial”.  

Natureza do direito 

Para Bellizze, no caso analisado, a natureza do direito creditício sobre o qual recai a 
garantia fiduciária – “bem incorpóreo e fungível” –, faz com que ele não possa ser 
classificado como bem de capital.  

Assim, segundo o relator, não se configurando como bem de capital os valores objeto do 
questionamento, “afasta-se por completo, desse conceito, o crédito cedido fiduciariamente 
em garantia, como se dá, na hipótese dos autos, em relação à cessão fiduciária de créditos 
dados em garantia ao empréstimo tomado pela recuperanda”.  

Isso porque, segundo Bellizze, por meio da cessão fiduciária de dir eitos sobre coisas 
móveis ou de títulos de crédito, o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus 
recebíveis" à instituição f inanceira, como garantia, o que permitiria à instituição financeira 
se apoderar diretamente do crédito ou receber o pag amento diretamente do terceiro.  

Ao dar provimento ao recurso para restabelecer a trava bancária, o ministro destacou: 
“Pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por 
expressa disposição legal, não autoriza o juízo da recuperação judicial obstar que o credor 
fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por 
meio da denominada trava bancária”.  

Leia o acórdão. 

 

CONEXÃO DE AÇÕES NÃO AUTORIZA FLEXIBILIZAR REGRA DE COMPETÊNCIA 
ABSOLUTA 

O reconhecimento de continência ou conexão entre duas demandas que versam sobre 
posse de bem imóvel não autoriza o deslocamento da competência do foro da situação da 
coisa, permanecendo inflexível a regra do artigo 95 do Código de Processo Civil de 1973.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu 
provimento a um recurso e determinou o retorno dos autos ao juízo do local do imóvel – no 
caso, a Vara Cível, da Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (DF) –, 
reconhecendo a competência absoluta desta vara para a demanda.  

A ministra Nancy Andrighi, relatora, afirmou que a flexibilização da regra geral só é possível 
nas hipóteses de competência relativa, já que,  nos casos de competência absoluta, o 
legislador fez a opção expressa de imunizá-los de qualquer modif icação. 

Juiz natural 

“Optou o legislador, no artigo 95 do CPC/73, por estabelecer o foro da situação da coisa, 
nas ações possessórias, como regra de competência absoluta, a qual, portanto, não está 
sujeita à modificação por conexão ou continência, privilegiando a lei, nessa circunstância, a 
regra sobre distribuição do exercício da jurisdição e, em última análise, o princípio do juiz 
natural, ainda que haja risco de decisões conflitantes”, disse a ministra.  

Nancy Andrighi lembrou que a jurisprudência sobre o artigo 95 do CPC/73 aponta para a 
existência de uma regra de competência relativa que permite ao autor da ação fundada em 
direito real sobre o imóvel optar pelo foro de domicílio ou eleição.  

Já para os casos de litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, 
divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o foro competente será 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1756835&num_registro=201801408692&data=20181001&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869impressao.htm#art95
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necessariamente o da localização do bem, já que nesses casos a regra é a competência 
absoluta. 

Reintegração de posse  

No caso analisado, após o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse, o juízo da 
Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria declinou da competência 
para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.  

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) reconheceu a prevenção do juízo da Vara 
do Meio Ambiente para apreciar a reintegração, impondo-se a reunião dos processos de 
modo a evitar decisões contraditórias.  

“A modif icação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando 
autorizada em lei, e, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, 
haja vista que, nas hipóteses de competência absoluta, o legislador fez a opção expressa 
de imunizá- las de qualquer modif icação, sequer por força de conexidade”, justif icou Nancy 
Andrighi ao dar provimento ao recurso.  

A ministra lembrou que as regras de competência estabelecidas pel a legislação visam 
concretizar, no plano infraconstitucional, os princípios do juiz natural e da imparcialidade.  

Leia o acórdão. 

 

ENCERRAMENTO DE CONTA USADA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDA 
NÃO CONFIGURA PRÁTICA ABUSIVA 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, entendeu que o 
encerramento do contrato de conta-corrente utilizada para intermediar a comercialização de 
moeda virtual não configura prática comercial abusiva.  

A tese foi f irmada no julgamento de recurso especial interposto por empresa de corretagem 
de moeda virtual (no caso, Bitcoin) com o propósito de impedir que um banco, após 
notif icação extrajudicial, encerrasse sua conta-corrente. 

Para a recorrente, a iniciativa do banco ao encerrar a conta de forma abrupta e unilateral 
configura prática abusiva descrita no Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de 
evidenciar abuso de direito pelo fato de a conta ser essencial para a vida da empresa de 
criptomoeda e não gerar nenhum prejuízo à instituição financeira.  

Em sua defesa, o banco alegou que agiu em consonância com as determinações do Banco 
Central, notif icando o autor antecipadamente quanto ao encerramento da conta. Alegou 
também que o contrato de conta-corrente firmado entre as partes prevê a possibilidade de 
rescisão a qualquer tempo, por meio de denúncia unilateral.  

Insumo 

Em seu voto, o relator do caso, ministro Marco Aurélio Bellizze, afirmou que não há ofensa 
ao direito do consumidor no caso analisado, visto que o serviço bancário de conta -corrente 
oferecido pelas instituições financeiras em nada repercute na circulação ou na utilização 
das moedas virtuais, as quais não dependem de intermediários, havendo a possibilidade de 
operação comercial ou financeira direta entre seu transmissor e receptor.  

“Nesse contexto, tem-se, a toda evidência, que a utilização de serviços bancários, 
especificamente o de abertura de conta-corrente, pela insurgente, dá-se com o claro 
propósito de incrementar sua atividade produtiva de intermediação, não se caracterizando, 
pois, como relação jurídica de consumo – mas sim de insumo –, a obstar a aplicação, na 
hipótese, das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor”, afirmou o relator.  

Além disso, o ministro ressaltou que o encerramento do contrato de conta -corrente é direito 
subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e 
regular not if icação, como ocorreu no caso. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1752682&num_registro=201502660018&data=20180924&formato=PDF
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Obrigação 

Quanto à alegação de abuso de direito, o magistrado explicou que a instituição financeira 
não tem a obrigação legal de contratar ou de manter a contratação de um serviço bancário 
caso não repute conveniente fomentar esse tipo de atividade ou entenda ser prejudicial ao 
seu próprio faturamento. 

“Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que 
conta com regulamentação específ ica, impor-se às instituições financeiras o dever legal  de 
contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado seguimento do mercado 
financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de 
inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente banc ário e 
de reiterada atualização de seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da 
atividade bancária”, concluiu.  

Leia o acórdão. 

 

PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FRETE TERRESTRE É DE CINCO ANOS  

Nas ações de cobrança relativas a contratos de transporte terrestre de mercadorias, o 
prazo prescricional é de cinco anos, de acordo com o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do 
Código Civil de 2002. 

Em tais casos, regidos pelo CC/2002, não é aplicável a regra do Código Comercial de 1 850, 
que previa o prazo de um ano para o ajuizamento desse tipo de demanda.  

Com o entendimento de que o novo Código Civil revogou a regra do Código Comercial, a 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um recurso e manteve o 
acórdão que reconheceu o prazo prescricional de cinco anos.  

Para a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a norma do Código Comercial somente 
é aplicável aos casos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916.  

“O artigo 2.045 do CC/2002 revogou expressamente o artigo 449, 3, CCo/1850, o qual se 
encontrava inserido na Parte Primeira daquele código, sem trazer expressamente nova 
disciplina específ ica quanto ao prazo prescricional incidente para as ações destinadas à 
cobrança de frete”, fundamentou.  

Dívida líquida 

Nancy Andrighi explicou que, na ausência de regra específ ica, é preciso definir o tipo da 
obrigação contratual para saber qual prazo prescricional deve ser aplicado às demandas 
regidas pelo novo código. Segundo a relatora, o prazo de cinco anos é o correto, já que a 
cobrança surge de uma dívida líquida constante de instrumento público ou particular.  

Ela destacou que todas as características do contrato de transporte fazem concluir a 
existência de uma dívida líquida, em razão da certeza de sua existência e de seu objeto.  

“Por todos esses motivos, não há como afastar a conclusão do tribunal de origem, seg undo 
a qual a cobrança dos valores de frete de transporte terrestre está sujeita ao prazo 
prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, I, do CC/2002”, disse.  

A ministra lembrou que, sob a vigência do CC/1916, a jurisprudência do STJ  era pacíf ica no 
sentido da aplicação do Código Comercial de 1850, que determinava o período de um ano 
para a prescrição das pretensões de cobrança de frete, tanto para transporte marítimo 
quanto para o terrestre. 

Leia o acórdão. 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1735391&num_registro=201702244334&data=20181016&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art206%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art2045
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1742169&num_registro=201601095729&data=20180823&formato=PDF
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MANTIDO DEPOIMENTO DE SUPOSTO LÍDER DE MILÍCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 
SESSÃO DO JÚRI 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ribeiro Dantas não conheceu de habeas 
corpus impetrado pela defesa de Jerônimo Guimarães Filho contra decisão do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que negou seu pedido para estar f isicamente presente ao 
interrogatório durante sessão do tribunal do júri prevista para esta quinta-feira (18). 

Jerônimo Guimarães Filho é apontado como um dos líderes da milícia Liga da Justiça, que 
agia com o propósito de dominar o transporte alternativo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Ele foi denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualif icado, por motivo torpe e 
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, crime tipif icado no artigo 121, 
parágrafo 2º, incisos I e IV, combinado com os artigos 14, 29 e 62, inciso I, todos do Código 
Penal. 

Videoconferência 

Após a determinação, pelo juízo de primeiro grau, da realização do interrogatório pelo 
método de videoconferência na sessão do júri, a defesa impetrou habeas corpus perante o 
tribunal f luminense, que denegou a ordem.  

No STJ, a defesa alegou a nulidade da decisão “por ausência de fundamentação da medida 
excepcional” e requereu liminarmente a concessão da ordem para garantir a presença física 
do réu na sessão. 

O ministro Ribeiro Dantas afirmou que o artigo 185, parágrafo 2º, inciso II, d o Código de 
Processo Penal estabelece a possibilidade, “por meio de decisão fundamentada”, da 
realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência.  

Periculosidade 

Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ é pacíf ica no sentido de que  “não há qualquer 
incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária 
do júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da 
necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em re speito ao disposto no 
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade”.  

Para ele, o juízo de primeiro grau fundamentou a medida na periculosidade do réu, 
considerando que seu deslocamento até o local do júri poderia colocar em risco a 
coletividade. “Desse modo, não se verif ica ilegalidade a justif icar o processamento e a 
concessão da ordem por esta corte”, disse o ministro.  

 

SUMIÇO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL QUE DETÉM GUARDA DOS BENS PENHORADOS 
AUTORIZA BLOQUEIO DE DINHEIRO DO DEVEDOR 

No caso de bens apreendidos e mantidos sob a guarda de depositário judicial cujo 
paradeiro é desconhecido, é válida a ordem de bloqueio de dinheiro do devedor, até o valor 
total da dívida. 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso de um devedor que buscava afastar o bloqueio em sua conta 
bancária por entender que a penhora dos bens era suficiente para garantir a execução.  

Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, a penhora dos bens apreendidos se 
frustrou porque o paradeiro do depositário é desconhecido, e não em razão de qualquer ato 
diretamente imputado às partes.  

“Diante desse cenário, justif ica-se a substituição da penhora por dinheiro, como concluiu o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, porque não podem os recorridos suportar o prejuízo a 
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que não deram causa, f icando impedidos de prosseguir no cumprimento de sentença ou 
obrigados a fazê- lo a menor”, disse a magistrada. 

Bacenjud 

Nancy Andrighi lembrou que a consequência desse ato é a devolução dos bens ao 
recorrente (devedor no processo), e que cabe ao depositário judicial – e não aos credores – 
responder pelos prejuízos a ele causados, até que se opere a devida restituição.  

O recorrente era locatário de um imóvel utilizado para fins empresariais. Após 
inadimplência e decisão judicial para rescindir o contrato, os donos do imóvel f icaram com 
crédito de R$ 63 mil. Máquinas e outros bens móveis foram apreendidos no curso da ação 
para satisfazer a dívida. 

Como os bens se encontravam em local desconhecido, o juízo de primeiro grau autorizou o 
bloqueio na conta do devedor, até o valor total da dívida, por meio do sistema Bacenjud.  

Mero detentor 

A relatora destacou que o depositário judic ial é mero detentor dos bens, e está sujeito a 
penalidades por não cumprir com a função.  

“Como mero detentor dos bens, cabe ao depositário judicial restituí -los a quem tenha o 
direito de levantá-los, quando assim ordenado pelo juízo; do contrário, altera -se o título 
dessa detenção, podendo se sujeitar o depositário, além da indenização na esfera cível, à 
pena do crime de apropriação indébita, majorada pela circunstância de cometê -lo no 
exercício da respectiva função”, explicou Nancy Andrighi.  

Leia o acórdão. 

 

NEGADA LIMINAR A EX-POLICIAL DO RIO CONDENADO NA OPERAÇÃO GLADIADOR 

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz indeferiu liminar em habeas 
corpus pedida pela defesa do ex-inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro Mário Franklin 
Leite Mustrange de Carvalho, condenado em decorrência das investigações da Operação 
Gladiador. Com o habeas corpus preventivo impetrado no STJ, a defesa quer garantir que o 
ex-policial possa aguardar em liberdade o resultado de todos os recursos no processo 
criminal em que responde pelos crimes de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. 

Em setembro último, ao julgar a apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) 
confirmou a condenação e fixou a pena em nove anos, oito meses e 15 dias de reclusão, 
determinando o início de sua execução provisória assim que for concluída a tramitação  do 
processo em segunda instância.  

Para a defesa, o tribunal teria contrariado a Constituição Federal, a qual dispõe que apenas 
depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória alguém pode ser considerado 
culpado. 

Sem constrangimento  

Ao analisar o pedido de liminar, a ministra Laurita Vaz ressaltou que foi assegurado ao 
condenado que eventual prisão não será implementada antes do exaurimento da jurisdição 
ordinária, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal à sua liberdade de 
locomoção. 

Ela ainda ressaltou entendimento do STJ no sentido de que o habeas corpus preventivo 
apenas tem cabimento quando há receio de prisão ilegal e ameaça concreta de prisão 
iminente. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1758790&num_registro=201403463464&data=20181004&formato=PDF
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“O fundado receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de imediata prisão não 
parecem presentes e afastam o reconhecimento da configuração do perigo da demora – o 
que, por si só, é suficiente para o não deferimento do pedido liminar”, considerou.  

Após a manifestação do Ministério Público Federal, o mérito do habeas corpus  será julgado 
pela Sexta Turma do STJ. 

A Operação Gladiador investigou casos de contrabando, corrupção e outros crimes ligados 
à exploração de jogos eletrônicos (máquinas caça-níqueis) na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Policiais civis envolvidos valiam-se da condição de agentes de segurança pública 
para facilitar as operações da quadrilha, supostamente ligada ao ex -chefe da Polícia Civil, 
Álvaro Lins. 

Leia a decisão. 

 

VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE NÃO BASTA PARA CONFIGURAR DANO MORAL 
INDENIZÁVEL 

A venda de imóvel em duplicidade, por si só, não é situação suficiente para caracterizar 
dano moral indenizável, ainda que possa trazer aborrecimentos ao comprador. O erro da 
empresa vendedora, em tais casos, é um inadimplemento contratual, que não viola 
necessariamente direitos de personalidade do comprador.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superio r Tribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso de um consumidor que alegava que o sonho do imóvel próprio foi 
frustrado em razão da venda em duplicidade, e por isso buscava ser indenizado pela 
construtora e pela imobiliária.  

Segundo o relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Bellizze, as empresas 
reconheceram o erro, devolveram imediatamente todos os valores desembolsados e 
ofereceram ao comprador a oportunidade de adquirir outra unidade similar, no mesmo 
edif ício, não se sustentando, portanto, o argumento de frustração do sonho da casa própria.  

“Embora não se tenha dúvida de que o erro das recorridas em vender a unidade 
habitacional em duplicidade acarretou graves dissabores ao recorrente, na linha do que 
decidido pelas instâncias ordinárias,  não é possível vislumbrar a ocorrência de dano moral, 
apto a ensejar a indenização pretendida, porquanto não houve demonstração de que o fato 
tenha extrapolado o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, 
atingindo de forma signif icativa algum direito da personalidade do comprador (bem 
extrapatrimonial)”, disse o ministro.  

Estresse 

O consumidor negociou a aquisição de uma unidade em janeiro de 2015, e após semanas 
de tratativas para o pagamento junto ao agente financeiro, descobriu que o imóvel fora 
anteriormente vendido a outra pessoa.  

Na Justiça, ele alegou ter passado por estresse desmedido e pediu indenização por danos 
morais no valor de 40 salários mínimos. Em primeira e segunda instância, o pedido foi 
julgado improcedente. 

Para o ministro Bellizze, o dano moral pressupõe lesão a um interesse existencial, e não é 
verif icado em hipótese de mero aborrecimento do dia a dia, comum nas relações cotidianas.  

A venda em duplicidade do imóvel, segundo ele, não caracterizou ato ilícito, mas apenas 
inadimplemento contratual, o qual enseja a rescisão do negócio e o retorno das partes à 
situação anterior – o que de fato ocorreu no caso, com a devolução do dinheiro pago pelo 
comprador. 

O relator consignou que as relações sociais atuais são complexas, e nem toda frustração de 
expectativas no âmbito dos negócios privados importa em dano à personal idade. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=88682302&num_registro=201802690349&data=20181016&formato=PDF


17 

 

Leia o acórdão. 

 

SEGUNDA TURMA REAFIRMA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE EXECUÇÕES PENAIS PARA 
INTERDITAR PRESÍDIOS 

Por unanimidade, a Segunda Turma reafirmou o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) de que o juiz de execuções penais é competente para determinar interdição 
em presídios. Os ministros decidiram que a determinação do juízo par a a interdição parcial 
do presídio de São Lourenço (MG) não invadiu a esfera de competência da administração 
pública. 

Em 2014, o juiz de direito da vara de execuções criminais da comarca de São Lourenço 
determinou a interdição parcial do presídio por conta  da superlotação, além da falta de 
condições sanitárias e de segurança para seu funcionamento.  

A advocacia-geral do estado impetrou mandado de segurança por entender que o 
procedimento do juiz teria invadido a esfera discricionária da administração, uma ve z que 
internar e desinternar detentos constituiria prerrogativas da administração penitenciária 
segundo critérios de oportunidade e conveniência, cuja adoção é assegurada ao Executivo 
pelo princípio da separação dos poderes. Para a advocacia, não caberia a o Judiciário 
substituir o administrador no exercício das funções que lhe são próprias.  

O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acolheu o pedido e considerou 
não competir ao Poder Judiciário decidir sobre questões relativas à administração d o 
sistema penitenciário, concluindo que o ato foi ilegal.  

Entendimento pacífico 

A Defensoria Pública de Minas Gerais interpôs recurso especial alegando afronta ao  artigo 
66, inciso VIII, da Lei de Execução Penal. Disse que o acórdão do TJMG contrariou a 
jurisprudência sobre o tema. 

Para a recorrente, a determinação do juiz teve a finalidade de assegurar o respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana bem como restaurar a segurança interna e 
externa do estabelecimento, não podendo o ato ser considerado ilegal ou produzido com 
abuso de poder. 

O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, acolheu monocraticamente o pedido 
da defensoria, uma vez que “a jurisprudência é absolutamente pacíf ica no sentido da 
competência do respectivo juízo para a prática de ato de interdição de presídios”. Após 
agravo interno interposto pela advocacia pública, a Segunda Turma confirmou a decisão do 
ministro. 

Leia o acórdão. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1752683&num_registro=201801098580&data=20180921&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art66
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1757076&num_registro=201602042683&data=20181008&formato=PDF

