NOTÍCIAS STJ
26 a 30 de junho
DIREITO CIVIL
FACULDADE DEVE PAGAR INDENIZAÇÃO A ALUNA QUE SOFREU DANOS MORAIS DURANTE TROTE
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão não conheceu de recurso que questionava o
valor de indenização arbitrada pela Justiça de São Paulo em favor de uma estudante vítima de trote universitário.
Com a decisão, a aluna do Centro Universitário Nove de Julho (Uninove) deverá receber o equivalente a 50 salários
mínimos por danos morais.
De acordo com o processo, um grupo de cerca de 50 estudantes invadiu as salas onde estavam os calouros, que
tiveram os cabelos puxados e levaram chutes nas pernas. Segundo relatos, os novos alunos também foram
empurrados e atingidos com jatos de tinta, levaram tapas e tiveram suas roupas e objetos pessoais danificados.
A aluna que pediu indenização por danos morais afirmou que os seguranças da instituição não fizeram nada para
controlar o tumulto e não tomaram providências nem mesmo quando ela desmaiou. Além disso, os seguranças
teriam impedido o ingresso da Polícia Militar, que foi acionada pelo serviço 190.
Revisão impossível
Em recurso especial, a Associação Educacional Nove de Julho, responsável pela instituição onde ocorreu o trote,
alegou que o valor seria desproporcional aos danos causados à estudante e pediu sua redução, de acordo com o
artigo 944 do Código Civil.
O acordão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve o valor fixado na sentença por considerar que a
aluna e outros colegas foram submetidos a efetivo constrangimento durante o tumulto nas dependências da
instituição de ensino.
Em sua decisão, o ministro Salomão justificou o não conhecimento do recurso especial em razão da Súmula 7 do
STJ, que impede reapreciação de provas.
“Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum
arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas
hipóteses, torna-se incabível examinar a justiça do valor fixado, uma vez que tal análise demanda incursão à seara
fático-probatória dos autos”, esclareceu.
Segundo o ministro, a quantia de 50 salários mínimos “não se mostra dissonante dos parâmetros deste tribunal
superior”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1496238
MITSUBISHI PAGARÁ INDENIZAÇÃO DE R$ 100 MIL POR DANO PERMANENTE CAUSADO POR AIR BAG
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou em R$ 100 mil o valor de indenização por danos morais
contra a montadora Mitsubishi devido a lesões corporais permanentes decorrentes do acionamento de air bag em
veículo dirigido por um desembargador aposentado. A decisão foi unânime.
Na ação de indenização, o desembargador afirmou que transitava com seu carro quando, ao desviar de uma pessoa
que invadiu a pista, colidiu com um poste e, apesar da baixa velocidade no momento da batida, o air bag foi
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acionado. Devido ao impacto do dispositivo de segurança, ele alegou ter sofrido lesões no rosto, perda parcial de
visão e glaucoma, o que o levou a ser submetido a diversas cirurgias.
O juiz de primeira instância estabeleceu compensação por danos morais no valor de R$ 400 mil, montante que foi
reduzido para R$ 140 mil pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).
Perícia
Por meio de recurso especial, a Mitsubishi buscou afastar integralmente a condenação. Em sua defesa, alegou que o
processo de indenização foi proposto um ano e meio depois do acidente, o que impossibilitou a realização de perícia.
Além disso, a montadora defendeu que os air bags, por sua própria natureza e função, submetem o usuário ao risco
de lesões na face e nos olhos para protegê-lo da morte ou de danos corporais maiores.
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, apontou primeiramente que o fabricante tem o dever de colocar no
mercado um produto de qualidade. Por isso, caso haja alguma falha em relação à segurança ou à adequação do
produto em relação aos fins a que se destina, haverá a responsabilidade objetiva do fabricante pelos danos que o
produto vier a causar, conforme prevê o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Valor proporcional
Todavia, segundo a ministra, a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do dano e do nexo causal. Com base
nos elementos juntados aos autos, o tribunal catarinense concluiu haver a responsabilidade da montadora pelo
evento danoso e pelas consequências causadas ao autor da ação.
“O fato da utilização do air bag como mecanismo de segurança de periculosidade inerente não autoriza que as
montadoras de veículos se eximam da responsabilidade em ressarcir danos fora da normalidade do ‘uso e os riscos
que razoavelmente dele se esperam’ (artigo 12, parágrafo 1º, II, do CDC)”, disse a relatora.
Em relação ao dano moral estabelecido pelo TJSC, a ministra entendeu que é correto o arbitramento de valor
proporcional como compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor e como forma de desestimular
as práticas lesivas dos fabricantes.
“Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima”,
concluiu a ministra ao fixar a indenização por danos morais em R$ 100 mil.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1656614
TERCEIRA TURMA AFASTA DANO MORAL POR FALTA DE BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO QUITADO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão unânime, negou provimento ao recurso de um
cidadão que pedia compensação por danos morais contra banco que não procedeu à baixa do gravame de alienação
fiduciária sobre veículo junto ao órgão competente, mesmo depois de transcorridos oito meses de quitação do
financiamento do bem.
A ministra relatora, Nancy Andrighi, afirmou que, para configurar dano moral, é preciso uma agressão concreta à
dignidade da pessoa, “capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos”, o que não se verificou no caso em
análise, uma vez que “a omissão da instituição financeira sequer impediu a fruição do bem pelo recorrente”.
Para ela, em casos de descumprimento dos termos de contrato, a pessoa prejudicada pode utilizar instrumentos
previstos no ordenamento jurídico para obrigar o outro a cumprir sua parte.
Nancy Andrighi destacou ainda que, no âmbito das relações negociais, o descumprimento das obrigações pelas
partes pode ser resolvido na esfera patrimonial, mediante a reparação de danos emergentes, de lucros cessantes, do
pagamento de juros ou de multas.
Jurisprudência
A relatora disse que, em se tratando de ilícito contratual, o STJ tem afastado o caráter absoluto da existência de dano
moral indenizável. A jurisprudência do tribunal tem reconhecido dano moral indenizável somente em circunstâncias
excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de
violar, de forma anormal, o direito de personalidade do indivíduo.
A corte consolidou entendimento no sentido de que simples frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar
danos morais, uma vez que “a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora
lamentáveis, não podem justificar a reparação civil por dano moral” (REsp 1.234.549).
Segundo Nancy Andrighi, “a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente
de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito da
personalidade”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1653865
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EMPRESA DE FACTORING CESSIONÁRIA DE CONTRATO PODE SER PARTE DE AÇÃO QUE VISA
REDISCUTIR CLÁUSULAS DO NEGÓCIO
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que uma empresa de factoring que figurou como
cessionária de todos os direitos e obrigações de um contrato tem legitimidade passiva para responder a ação que
objetiva revisar as cláusulas do negócio.
No caso examinado pela turma, o comprador ajuizou a demanda pedindo a modificação dos juros e a anulação de
algumas das cláusulas de contrato de compra e venda de motocicleta, cujo pagamento se daria em prestações. Para
tanto, incluiu no polo passivo apenas a empresa de factoring, que em sua defesa alegou ilegitimidade passiva.
Segundo ela, somente a vendedora do veículo é que deveria responder à demanda.
O ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão, explicou que “no corpo do instrumento contratual, segundo
informações que se colhem das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, restou desde logo avençada a
transmissão (cessão) dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, inclusive o domínio reservado, em favor da
aqui recorrente, que na relação contratual foi identificada como faturizadora”.
Em tais circunstâncias, o relator concluiu que não haveria como acolher a tese de ilegitimidade da empresa de
factoring, tampouco pela necessidade de se formar litisconsórcio passivo, pois “a empresa cedente não mais se
encontra em qualquer dos polos da relação jurídica obrigacional, à vista da transmissão operada, com a inequívoca
ciência do devedor, que pode opor diretamente ao cessionário as exceções que lhe competirem (CC/2002, artigo
294), inclusive as de natureza pessoal”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp1343313
COMPARECER AO PROCESSO ESPONTANEAMENTE AFASTA ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO CITADO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, negou provimento ao recurso de uma
empresa contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não aceitou sua alegação de nulidade por não ter
sido corretamente citada em processo. Em suas razões recursais, a empresa disse que a citação, ainda na primeira
instância, fora nula, e o julgamento aconteceu à revelia.
O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou em seu voto que, analisadas as razões da recorrente, não se
verifica a nulidade alegada. “A ela fora possível exercer o contraditório e a ampla defesa, deixando de fazê-lo por
escolha própria, razão da higidez formal do processo. Mesmo ciente da ação contra ela movida, do deferimento de
decisão a antecipar os efeitos da sentença, do afastamento da alegada nulidade de citação, deixou de observar o
prazo para a contestação”, observou o ministro.
Querela nullitatis
Por isso, de acordo com Sanseverino, não caberia a propositura de querela nullitatis, já que essa ação pressupõe
vício ou ausência de citação, conjugada à ausência de oportunidade de produção de defesa da parte demandada.
No caso, a empresa compareceu aos autos para comunicar ao juízo o fato de que não foi citada e que o direito que
ali se discutia seria provisório, já que a questão, examinada em pregressa ação de adjudicação, estaria sob o crivo
do STJ, em recurso especial.
A jurisprudência do STJ considera como intimadas ou citadas as partes que, apesar de irregularmente notificadas,
comparecem ao processo espontaneamente, sendo que, a partir desse comparecimento, começa a contar o prazo
para o exercício do direito de defesa.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1625033
MANTIDA INDENIZAÇÃO DE R$ 5 MIL POR OFENSA RACISTA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve indenização por danos morais fixada em R$ 5 mil
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) a uma torcedora chamada de “macaca” por outro torcedor
após jogo de futebol realizado em Caxias do Sul (RS). De forma unânime, o colegiado considerou que não se mostra
exorbitante o valor estipulado como forma de reparação civil pela prática de injúria racial.
No processo de indenização, a torcedora relatou que, após seu time ter perdido a partida, ela reclamou dos
jogadores e da comissão técnica e, por isso, foi empurrada e ofendida por outro torcedor do mesmo clube, também
exaltado.
O pedido de indenização foi julgado improcedente pelo juiz de primeira instância, que entendeu que a ofensa racial
contra a torcedora não foi devidamente comprovada. Contudo, o TJRS concluiu que houve configuração de dano
moral em virtude da manifestação preconceituosa do torcedor por meio de expressão de menosprezo à cor de pele
da autora.
Critérios
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Por meio de recurso especial, o réu buscou reduzir o valor da condenação. Segundo ele, a discussão foi bilateral e
ocorrida em estádio de futebol, local em que as desavenças costumam gerar mero aborrecimento.
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou inicialmente que, embora a prática do crime de injúria racial
gere, por si só, dano moral à pessoa ofendida, a quantificação de sua compensação é tarefa difícil para o julgador,
ante a falta de parâmetros objetivos de definição.
“Daí a importância da fixação de determinados critérios para o arbitramento equitativo da compensação dos danos
morais, à luz do que prevê o parágrafo único do artigo 953 do Código Civil de 2002, como medida necessária a
permitir a aferição da razoabilidade da decisão, a partir de seus fundamentos, além de conferir maior previsibilidade
ao julgamento”, apontou a relatora.
Ofensa grave
No caso analisado, a ministra destacou que o tribunal gaúcho considerou grave a ofensa praticada contra a
torcedora, de viés racista, e entendeu suficiente o valor de R$ 5 mil para compensar a autora.
“Vê-se, portanto, que o TJRS levou em conta a gravidade do fato em si, a jurisprudência local acerca da matéria,
tendo em vista o interesse jurídico lesado, bem como as condições pessoais da ofendida e do ofensor, de modo a
arbitrar a quantia considerada razoável, diante das circunstâncias concretas, para compensar o dano moral
suportado pela recorrida”, concluiu a relatora ao manter a decisão do tribunal gaúcho.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1669680
AFASTADOS DANOS MORAIS A PESSOA JURÍDICA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO COMERCIAL
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou condenação por danos morais decorrente do
inadimplemento em contrato de locação de equipamentos firmado entre pessoas jurídicas. De forma unânime, o
colegiado não verificou lesão à reputação ou à credibilidade da autora da ação que justificasse a fixação de
ressarcimento moral.
O recurso teve como origem ação de reparação de danos morais e materiais proposta por uma empresa de
construção em razão de suposto inadimplemento de contratos de locação de equipamentos.
O pedido de reparação dos danos materiais foi julgado procedente em primeira instância, com arbitramento de
compensação extrapatrimonial no percentual de 10% do valor apurado a título de indenização por perdas e danos. A
sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
Honra objetiva
Em análise do recurso especial, a ministra relatora, Nancy Andrighi, ressaltou que a pessoa jurídica, por não possuir
honra subjetiva (dignidade, autoestima ou amor próprio, por exemplo), somente pode sofrer dano moral por ofensa a
sua honra objetiva, como ataque à reputação ou à credibilidade.
A ministra também lembrou o entendimento atual do STJ no sentido de que o simples inadimplemento contratual não
causa, por si só, dano moral a ser compensado.
“Afinal, no âmbito das relações negociais, em regra, o descumprimento de quaisquer das obrigações pelas partes se
resolve na esfera patrimonial, mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, do pagamento de
juros, de multas, etc.”, apontou a ministra.
Conclusão genérica
No caso julgado, a relatora concluiu que o TJMA, ao fixar a obrigação de ressarcimento do dano moral, apontou de
forma genérica que o inadimplemento contratual causou repercussão negativa entre as empresas que atuam no
mesmo ramo de atividade.
“Assim, partindo das premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, não há, contudo, como conferir à recorrida
a pleiteada compensação dos danos morais, tendo em vista o mero inadimplemento contratual por parte da
recorrente, agregado ao fato de inexistência de significativo abalo à honra objetiva da recorrida”, concluiu a ministra.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1658692
AÇÕES PARA APURAR DANOS AMBIENTAIS DA CSN PROSSEGUIRÃO NA JUSTIÇA FEDERAL
A Segunda Vara Federal de Volta Redonda (RJ) será responsável por processar e julgar duas ações civis públicas
sobre crime ambiental movidas pelo Ministério Público contra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a Justiça Federal competente para a demanda ao
decidir um conflito de competência entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Volta Redonda e o Juízo Federal da
Segunda Vara da Subseção Judiciária de Volta Redonda.
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O Ministério Público pede a apuração de eventuais danos ambientais causados pela CSN em virtude da utilização de
um aterro para o depósito de resíduos tóxicos, de 1984 a 1999. Segundo o MP, o aterro foi utilizado sem o devido
licenciamento, e haveria danos permanentes no local.
Para o ministro relator do caso no STJ, Benedito Gonçalves, a ação proposta na Justiça Federal é mais ampla, pois
alega a existência de poluição do Rio Paraíba do Sul. A ação perante a Justiça estadual cita os mesmos fatos, mas
restringe o pedido de reparação ao Condomínio Volta Grande IV, em Volta Redonda.
Benedito Gonçalves disse que há, no caso, continência entre os processos (artigo 104 do CPC/73), devendo os feitos
seguir na Justiça Federal.
“É mister determinar que os autos da ação civil pública em trâmite na Justiça estadual sejam remetidos ao Juízo
Federal da Segunda Vara da Subseção Judiciária de Volta Redonda, que passa a ser o competente para processar e
julgar os dois processos”, resumiu o ministro.
Ele lembrou que há jurisprudência no tribunal para justificar que o STJ determine a continência entre os processos,
mesmo em sede de conflito de competência.
Contaminação da água
O rio em questão é de domínio da União, o que atrai, segundo o relator, a competência da Justiça Federal. Segundo
os autos do processo, a Justiça estadual utilizou o laudo de uma perícia feita no rio para concluir que não houve
contaminação, e dessa forma suscitou o conflito de competência para que uma das ações seguisse sob sua
jurisdição.
A Justiça Federal destacou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) na qual a ocorrência ou
não de contaminação e danos no Rio Paraíba do Sul é uma questão a ser analisada no mérito da ação civil pública.
Dessa forma, seria inviável utilizar um laudo para afastar ou atrair a competência de um juízo.
A decisão foi unânime, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público Federal.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): CC 137896
DIREITO TRIBUTÁRIO
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA
REQUERER RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
“O sujeito responsável pela obrigação de fazer consistente em retenção e recolhimento do Imposto de Renda não
tem legitimidade ad causam para pleitear a restituição de valores eventualmente pagos a maior por ocasião do
cumprimento de referida incumbência normativa.”
Essa foi a tese que prevaleceu em julgamento de embargos de divergência na Primeira Seção do Superior Tribunal
de justiça (STJ). O colegiado, por unanimidade, entendeu que a repetição de indébito tributário só pode ser postulada
pelo sujeito passivo que pagou, ou seja, que arcou efetivamente com o ônus financeiro da cobrança, conforme a
interpretação dos artigos 121 e 165 do Código Tributário Nacional (CTN).
A divergência apontada envolveu questão relacionada à legitimidade do sujeito passivo de obrigação tributária
acessória (no caso, pessoa jurídica de direito privado) para requerer a restituição de indébito tributário resultante de
pagamento de Imposto de Renda retido e recolhido a maior, quando em cumprimento do artigo 45, parágrafo único,
do CTN.
O dispositivo estabelece que a lei pode atribuir à fonte pagadora a retenção e o repasse ao fisco do IR devido pelo
contribuinte. Decisão da Primeira Turma, no entanto, entendeu que apesar de ser fonte pagadora, a empresa não
tem legitimidade ativa para postular repetição de indébito.
Segundo o acórdão embargado, "não há propriamente pagamento por parte da responsável tributária, uma vez que o
ônus econômico da exação é assumido direta e exclusivamente pelo contribuinte que realizou o fato gerador
correspondente, cabendo a esse, tão-somente, o direito à restituição".
Paradigmas
Já nas decisões indicadas como paradigmas, entendeu-se que: "É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à
legitimidade da empresa, na condição de responsável pelo recolhimento do tributo, para propor ação visando a
repetição do indébito"; "O artigo 35 da Lei 7.713/88 atribui à empresa a retenção do tributo em análise, fato que a
transforma em responsável pelo pagamento do imposto, conforme dicção do parágrafo único do artigo 45, combinado
com o artigo 121, II, ambos do CTN, dessa forma, a recorrente possui legitimidade para impetrar mandado de
segurança"; e "Como o sujeito passivo pode ser responsável ou contribuinte, concluiu-se que está o sujeito passivo
legitimado para o indébito".
Ao votar pela manutenção do acórdão embargado, o relator, ministro Og Fernandes, destacou que não se pode
confundir a sujeição passiva de uma obrigação tributária acessória – cujo objeto corresponde a um fazer ou não fazer
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no interesse da arrecadação – e a sujeição passiva de uma obrigação tributária principal – cujo objeto corresponde
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Obrigações diferentes
Para Og Fernandes, a obrigação tributária acessória, nos termos do artigo 113, parágrafo 2º, do CTN, não se
confunde com aquela disciplinada no artigo 128. Ele reconheceu que determinado sujeito de obrigação tributária
acessória (fonte pagadora da renda ou proventos tributáveis) pode ser incluído numa relação jurídico-tributária
principal como responsável pelo pagamento do tributo, caso o recolhimento e a retenção que lhe cabiam não tenham
sido efetivados, mas destacou que esse não foi o caso dos autos, uma vez que o imposto foi pago, inclusive a maior.
“A legitimidade processual ad causam para restituição de indébito tributário deve levar em consideração, em
circunstâncias como a que se analisa, os sujeitos da relação jurídico-material tributária principal, cujo objeto
corresponde ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária dela decorrente, o que não é o caso dos autos”,
disse.
Tributos indiretos
O ministro também reconheceu a existência de precedentes no STJ que constataram a legitimidade do sujeito
passivo da obrigação tributária acessória – cujo objeto consiste na retenção e recolhimento de impostos e
contribuições, mas todos relacionados a "tributos indiretos" e somente quando houver comprovação de que não
houve repercussão do ônus financeiro a terceira pessoa, comumente intitulada de sujeito passivo de fato (artigo 166
do CTN).
“Imposto de Renda não se inclui entre aqueles que se enquadram como ‘tributos indiretos’ a exigir qualquer análise
quanto ao artigo 166 do CTN, sendo desnecessário tecer mais comentários a respeito de referidos precedentes”,
concluiu o ministro.
Og Fernandes também destacou que a existência de autorização outorgada pela contribuinte para ser substituída
pela fonte pagadora em nada influenciaria no resultado da decisão. “Quando muito, possibilitaria que ela ingressasse
com a demanda em nome da contribuinte substituída na qualidade de mandatária, mas não em nome próprio”,
esclareceu.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): EREsp 1318163
PENAL/PROCESSO PENAL
MINISTRO REJEITA PEDIDO PARA IMPEDIR OPERAÇÕES POLICIAIS EM COMUNIDADES DO RIO
O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou pedido de habeas corpus apresentado em
favor de moradores das comunidades carentes do Rio de Janeiro para impedir que a polícia realizasse operações
nesses locais.
No pedido, os advogados alegaram que os moradores correm o risco de ser vítimas de balas perdidas, por isso o
policiamento deveria ficar limitado às estradas, sem incursões nas comunidades e sem disparo de armas de fogo.
Ainda de acordo com a petição, durante as operações policiais os moradores costumam ficar ilhados em suas casas,
em meio aos tiroteios, o que viola seu direito de ir e vir.
Para o ministro relator do habeas corpus, o pedido, feito em nome da coletividade, não especifica os nomes das
pessoas que estariam sofrendo coação. Dessa forma, segundo Ribeiro Dantas, é inviável a análise do
constrangimento ilegal apontado.
“Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não é cabível
impetração de natureza coletiva, pois o artigo 654, parágrafo 1º, ‘a’, do Código de Processo Penal requer, na petição
inicial, a indicação dos nomes das pessoas que sofrem ou estão ameaçadas de sofrer violência ou coação na sua
liberdade de locomoção, a fim de viabilizar a análise do constrangimento ilegal e a expedição de salvo-conduto”,
disse o ministro.
Despreparo
No habeas corpus, os advogados mencionaram diversas comunidades da capital fluminense que estão sofrendo com
as ações da polícia, entre elas Complexo do Alemão, Rocinha e Pavão-Pavãozinho. O pedido cita o “despreparo de
grande parte dos agentes”, que estariam dando continuidade à “matança de pessoas inocentes, que ficam ilhadas em
suas casas”.
O pleito também foi indeferido pela Justiça do Rio de Janeiro, com o fundamento de que o habeas corpus não é o
meio processual adequado para questionar a atividade de segurança pública realizada pelo estado. Segundo o juízo
originário, não há comprovação de risco efetivo e concreto à liberdade das pessoas.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 403919
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CORTE ESPECIAL NÃO RECONHECE VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM INVESTIGAÇÃO QUE CITOU
CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou improcedente reclamação que apontava usurpação da
competência do STJ na tramitação de um inquérito e uma ação penal na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba
envolvendo a esposa do conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná Fernando Augusto Mello Guimarães.
As investigações tratam de supostas irregularidades em parcerias do Instituto Confiancce – uma organização da
sociedade civil de interesse público (OSCIP) da qual faria parte a esposa do conselheiro, Keli Cristina Guimarães –
com municípios paranaenses, as quais teriam causado prejuízos ao erário.
Na reclamação, a esposa e outros réus alegaram que, como desde o início das investigações há referências à
suposta participação do conselheiro no esquema, a Polícia Federal deveria ter representado pela remessa dos autos
ao STJ, em razão da prerrogativa de foro daquela autoridade.
Menção expressa
Foi declarado, ainda, que no curso das interceptações telefônicas houve expressa menção ao nome do conselheiro,
além de ter ele utilizado constantemente o telefone de titularidade de sua esposa.
Para a defesa, deveria ser declarada a nulidade absoluta dos atos investigatórios e decisórios em razão da ação
penal ser “lastreada em provas ilícitas, muitas delas obtidas mediante interceptações telefônicas decretadas por juiz
incompetente".
Foram solicitadas informações ao juízo de Curitiba, o qual, em resposta, afirmou que em nenhum momento o
conselheiro foi alvo das investigações, nem foram colhidos indícios de sua efetiva participação.
Legitimidade exclusiva
O relator da reclamação, ministro Humberto Martins, ratificou o entendimento de que a simples menção do nome de
autoridades em conversas captadas mediante interceptação telefônica não tem o efeito de firmar a competência por
prerrogativa de foro.
“Não estando em curso na primeira instância ação penal contra detentor de foro especial, a caracterização da
usurpação da competência penal originária do STJ somente poderia ser feita se realizado um juízo positivo acerca do
fummus commissi delicti, da punibilidade concreta e da existência de justa causa contra o detentor do foro especial, o
que, além de exigir ampla análise do material probatório que instruiu a denúncia, implica necessariamente que esta
corte assuma uma posição que a Constituição Federal reservou com exclusividade ao Ministério Público”, concluiu o
relator ao se referir à legitimidade exclusiva do MP para propor a ação penal.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): Rcl 31368
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA DE PROFESSOR NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DE FATOR PREVIDENCIÁRIO
O tratamento especial dado às aposentadorias de professores apenas reduz o tempo de contribuição, não
significando equiparação às aposentadorias especiais previstas na legislação.
Com esse fundamento, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso do INSS contra
decisão que havia excluído o fator previdenciário do cálculo de uma aposentadoria por tempo de serviço concedida
após a vigência da Lei 9.876/99, por entender que a aposentadoria seria equiparada à aposentadoria especial.
Em seu voto vencedor, o ministro Sérgio Kukina destacou que tal diferenciação não torna a categoria imune à
modificação legislativa introduzida pela Lei 9.876/99, já que a Constituição Federal apenas distingue o tempo de
contribuição, não sendo uma aposentadoria análoga às demais assim classificadas.
“Interpretando sistematicamente os artigos 201, parágrafo 8º, da CF/88, e 56 e 29 da Lei 8.213/91, não se vislumbra
a determinação de que seja excluído o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor, porquanto a
benesse conferida a essa importante categoria profissional resume-se tão somente à redução em cinco anos no
tempo de serviço, frente aos demais segurados”, disse o ministro.
Requisitos preenchidos
De acordo com o Sérgio Kukina, a exclusão do fator só é aplicada caso os pré-requisitos para a aposentadoria como
professor tenham sido preenchidos antes da Lei 9.876/99, o que pode ser verificado em ações de revisão de
aposentadoria.
No caso julgado, uma professora de Recife solicitou a revisão da aposentadoria após o INSS ter feito o cálculo com a
incidência do fator previdenciário. A Justiça Federal em Pernambuco deu provimento ao recurso, excluindo o fator
previdenciário.
Para a Justiça Federal, a aposentadoria dos professores deve ser equiparada às demais classificadas como
especiais, e, dessa forma, excluída da incidência do fator.
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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1599097
RECEBIMENTO DE OUTRO BENEFÍCIO DESAUTORIZA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR
O recebimento de uma pensão, mesmo que no valor mínimo, inviabiliza o recebimento da pensão por morte prevista
no artigo 217 do Estatuto dos Servidores Públicos, pois descaracteriza a dependência econômica em relação ao
servidor falecido.
Com esse entendimento, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso de
uma pessoa que pleiteava a pensão por morte, por considerar inviável a cumulação do benefício, já que não foi
comprovada a dependência econômica.
No caso analisado, a filha de um servidor público já era detentora de aposentadoria por invalidez e de pensão por
morte de seu marido no regime geral da previdência social, e pleiteou a concessão de nova pensão, desta vez em
razão da morte do pai. Alegou que, apesar dos benefícios recebidos, ainda dependia do pai para pagar suas
despesas.
Segundo o ministro Sérgio Kukina, relator para o acórdão, embora os valores recebidos pela autora da ação sejam
baixos, é impossível caracterizar sua dependência econômica, necessária para atender os requisitos do artigo 217 da
Lei 8.112/91, que instituiu a pensão por morte de servidor.
Condição perdida
“Tal situação, a meu ver, descaracteriza a presunção de dependência econômica da autora em relação ao seu
genitor, eis que, no caso, já amparada duplamente por distintos benefícios previdenciários, decorrentes de sua
invalidez e do falecimento de seu marido”, afirmou o ministro.
A circunstância de os benefícios terem fatos geradores e fontes de custeio diversos, segundo o magistrado, não
bastam para justificar a concessão da nova pensão. Sérgio Kukina explicou que o ponto central da controvérsia é a
perda da condição de dependente do pai, o que ocorreu quando a filha começou a trabalhar e, posteriormente,
quando se casou.
Segundo o ministro, a fato de morar na mesma casa dos pais não é justificativa plausível, de forma isolada, para
configurar a dependência econômica alegada.
“A autora deveria se enquadrar como dependente do servidor público falecido, o que, repita-se, na hipótese dos
autos, não pode ser admitido, tendo em vista que a condição de beneficiária da pensão (ou seja, de dependente do
pai) já havia sido por ela perdida”, concluiu.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1449938
PREVIDÊNCIA USIMINAS NÃO DEVE PAGAR APOSENTADORIA COMPLEMENTAR A EX-EMPREGADOS DA
COFAVI
A Previdência Usiminas, incorporadora da Fundação Cosipa de Seguridade Social (Femco), não é responsável pelo
pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi).
A decisão foi tomada, por unanimidade, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar
recurso especial da Previdência Usiminas contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
O pagamento da aposentadoria suplementar parou de acontecer após o exaurimento da reserva garantidora,
provocado pela ausência de repasse das contribuições retidas dos empregados pela Cofavi, hoje falida.
Segundo o relator, ministro Villas Bôas Cueva, já que não foi constituída a reserva garantidora, não há direito
adquirido dos participantes para receber o pagamento das aposentadorias complementares.
Para ele, porém, após a liquidação do fundo de pensão Femco/Cofavi, os participantes do plano de previdência
poderão receber “pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao
crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo Femco/Cofavi”.
Pressuposto
O convênio celebrado entre Cofavi e Femco em dezembro de 1985 possibilitou que os empregados da primeira
começassem a receber a complementação de aposentadoria. Porém, a Cofavi parou de efetuar as contribuições
patronais e de repassar à entidade de previdência privada os valores descontados dos empregados a partir de março
de 1990.
Após diversas tentativas legais de solucionar o problema (administrativas e judiciárias), todas infrutíferas, a Femco
postulou a rescisão do convênio de adesão na Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência
Social, culminando na retirada da patrocinadora Cofavi da Femco.
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Para o STJ, conforme dita o artigo 202 da Constituição Federal, o regime de previdência privada é baseado na
formação de reservas que garantam o benefício contratado, ou seja, a reserva garantidora é um pressuposto para a
obtenção da aposentadoria suplementar.
Repetitivo
O ministro lembrou que esse tema já foi debatido pela Segunda Seção do STJ quando do julgamento do REsp
1.248.975, com entendimento em sentido diverso. Segundo ele, houve precipitação na submissão do tema ao regime
dos recursos repetitivos, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia acabou sendo afastado pelo próprio colegiado
durante a tramitação daquele processo.
Para Villas Bôas Cueva, o assunto não estava amadurecido, “sobretudo para os ministros componentes da Terceira
Turma, que se depararam pela primeira vez com a matéria”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1673367
PROCESSO CIVIL
STJ DEFERE PRIMEIRO PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS EM DECORRÊNCIA DE IRDR
O presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no país, inclusive nos juizados
especiais, que versem sobre a mesma questão jurídica debatida em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) admitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4): se o Contran extrapolou ou não os
limites de seu poder regulamentar ao dispor na Resolução 543/2015 a respeito da inclusão de aulas em simulador de
direção veicular para a obtenção da carteira nacional de habilitação.
Trata-se da primeira decisão do STJ favorável a um pedido de suspensão nacional em IRDR. Em atenção ao artigo
982, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, o STJ, por meio da Emenda Regimental 22/2016,
introduziu em seu Regimento Interno o artigo 271-A, que estabelece que o presidente do tribunal poderá suspender
as ações que versem sobre o objeto do incidente por motivo de segurança jurídica ou por excepcional interesse
social.
Todavia, a Portaria STJ 475/16 delegou ao presidente da Comissão Gestora de Precedentes do tribunal a
competência para decidir os requerimentos de suspensão.
Novo instituto
Criado pelo CPC/2015, o IRDR equivale ao recurso repetitivo apreciado pelo STJ, mas no âmbito dos Tribunais de
Justiça e Tribunais Regionais Federais. Uma vez verificada a existência de múltiplas demandas nas quais se discute
a mesma questão de direito, os tribunais de segundo grau podem selecionar um processo para a fixação de tese que
será aplicada a todos os casos idênticos.
Admitido o incidente, o tribunal suspenderá o trâmite de todos os processos individuais ou coletivos em sua
jurisdição. Com a admissão, o CPC estabelece que as partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderão
requerer ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou ao STJ, a depender da matéria, a ampliação da eficácia de
suspensão em todo o território nacional.
O pedido de suspensão nacional, dirigido ao STJ, explica-se pela hipótese de que contra o acórdão de segundo grau
proferido no julgamento do IRDR caberá a interposição de recurso especial quando a questão discutida versar sobre
interpretação de lei federal.
Requisitos
O ministro Sanseverino reconheceu a existência do fundamento de tutela da segurança jurídica e o excepcional
interesse público exigidos como requisitos para o pedido de suspensão nacional de processos em IRDR.
“A solução definitiva da controvérsia de direito impactará, certamente, os centros de formação de condutores no país,
mas vejo, com maior destaque, o reflexo que se dará nos milhares de candidatos que se submetem anualmente aos
treinamentos obrigatórios para a habilitação como motoristas de veículos automotores. Esse reflexo se dissipa
amplamente, pois é sabido que as políticas de trânsito interferem intensamente na vida social e, a depender da
definição estatal, pode representar redução de acidentes nas vias urbanas e rurais do Brasil”, esclareceu o ministro.
Valorização dos precedentes
Na decisão, o ministro destacou a posição do IRDR no sistema de precedentes do CPC/2015. Segundo ele, “um dos
eixos basilares do novo sistema processual brasileiro é a atividade jurisdicional guiada pelo respeito aos precedentes
judiciais (ou julgados qualificados) listados no artigo 927”, estando o IRDR “inserido nesse contexto como instrumento
processual capaz de, ao mesmo tempo, pacificar, no âmbito do estado ou da região, questões de direito que se
repetem em múltiplos processos com a formação de precedente (julgado qualificado) que, além de refletir sua
eficácia nos processos suspensos, balizará as atividades futuras da sociedade, das partes processuais, dos
advogados, dos juízes e dos desembargadores”.
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Exaltando a importância do IRDR no sistema processual, Sanseverino apontou aspectos relacionados à necessária
integração entre as instâncias do Poder Judiciário, ao lembrar que o incidente “se completa, a depender da matéria
discutida, com a definição da questão jurídica pelos tribunais superiores”.
O CPC, acrescentou o ministro, cercou-se de cuidados “para privilegiar, num primeiro instante, a utilização do
incidente de resolução de demandas repetitivas para, em momento posterior, ampliar a possibilidade de impugnação
da decisão nele proferida para permitir, se for o caso, a manifestação em definitivo das cortes superiores”.
Trânsito em julgado
A ordem de suspensão, salvo decisão em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão
do IRDR em tramitação no TRF4, que poderá ocorrer no STJ ou no STF, a depender da interposição de recursos a
essas cortes.
A determinação não impede a celebração de acordos nem o ajuizamento de novas ações, que deverão seguir a
tramitação processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficarão suspensas.
A apreciação de tutela de urgência também não é impedida, mas as decisões concessivas da medida devem ser
devidamente justificadas, especialmente em relação ao perigo concreto de dano em cada caso. O julgamento
antecipado parcial do mérito quanto a outras questões eventualmente discutidas no processo também é permitido.
Mais informações sobre o pedido de suspensão podem ser obtidas na página do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes do STJ, opção SIRDRs.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): SIRDR 7
PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAR PRAÇA PÚBLICA COMEÇA APÓS EXPEDIÇÃO DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a decadência alegada em uma ação anulatória de
arrematação de imóvel por entender que o prazo decadencial somente se inicia com a expedição da respectiva carta,
e não com a assinatura do auto.
A decisão possibilitará que o juízo de primeiro grau verifique se houve nulidade na praça pública, já que um dos
recorrentes alegou que o imóvel em questão foi arrematado por valor inferior a 50% do preço de mercado.
A relatora do recurso do STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que não há muitos precedentes sobre o assunto no
tribunal, e que não faria sentido contar o prazo decadencial antes da expedição da carta, já que até esse momento
existem outros caminhos para desconstituir a alienação judicial.
“Entende-se inconcebível eleger a lavratura do auto como termo a quo do prazo da ação anulatória, em detrimento da
data de expedição da carta de arrematação, haja vista que, antes de constituída a carta, sequer é possível aos
legitimados manejarem a ação autônoma de anulação, diante da previsão de outros instrumentos para a dissolução
da arrematação”, explicou a magistrada.
Dessa forma, segundo a ministra, não é viável cogitar a anulação de um ato que ainda é passível de discussão por
outros instrumentos processuais (petição nos autos ou embargos), de modo que não há que se falar em fluência do
prazo decadencial da ação anulatória antes da expedição da carta.=
Antes do prazo
No caso analisado, a ação anulatória foi proposta em setembro de 2009, menos de três anos após a expedição da
carta de arrematação, em dezembro de 2006. O tribunal de origem decidiu pela decadência, por contar o prazo de
quatro anos de proposição da ação anulatória (artigo 178, parágrafo 9º, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso) a
partir da data da assinatura do auto de arrematação, em maio de 2004.
Para a relatora, é evidente que o ato de arrematação de um bem só pode ser considerado concluído para fins de
contagem de prazo decadencial com a expedição da carta.
“Mesmo que considerada perfeita, acabada e irretratável a arrematação a partir da assinatura do auto, é a expedição
da respectiva carta que definitivamente encerra o ato da alienação judicial, quando, então, se constituirá título formal
em favor do arrematante, que o habilita a promover o registro da propriedade adquirida”, disse ela.
Afastada a prejudicial da decadência, o juízo competente da causa analisará se houve ou não nulidade no processo
de arrematação do imóvel.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1655729
PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO AUTORIZA AFASTAR INTEMPESTIVIDADE EM DENUNCIAÇÃO DA
LIDE

10

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) superou o óbice da intempestividade na denunciação da lide
a uma seguradora e determinou que o processo retorne ao tribunal de origem. Para o colegiado, a intempestividade
não deveria ter acarretado a anulação de todos os atos processuais praticados em relação à seguradora.
No caso, uma mulher buscou indenização por danos materiais e morais após ter caído na escada de um restaurante.
A seguradora do estabelecimento foi chamada ao feito, reconheceu sua condição de garantidora e contestou a
indenização pleiteada.
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) entendeu que não havia litisconsórcio formado entre as partes e, por isso,
fez a contagem simples dos prazos, considerando a apelação do restaurante intempestiva. Ao conhecer do recurso
da seguradora, o tribunal de origem, de ofício, declarou a extemporaneidade da denunciação, extinguindo-a sem
resolução de mérito e anulando os atos processuais praticados até então referentes à denunciação da lide.
Economia processual
Para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, havia litisconsórcio formado no caso e, dessa forma, a
contagem de prazo deveria ser em dobro, viabilizando o recurso de apelação.
A seguradora, por ter reconhecido, ainda que parcialmente, a denunciação e contestado a pretensão veiculada pela
autora da ação, caracterizou-se como litisconsorte do restaurante, “o que faz com que os prazos sejam contados em
dobro, nos termos do artigo 191 do Código de Processo Civil de 1973”, afirmou a ministra.
De forma unânime, os ministros da Terceira Turma concluíram que a decisão do TJPR contraria os princípios da
economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
Nancy Andrighi afirmou que, se a seguradora reconhece sua condição de garante, o mérito da denunciação da lide já
estaria solucionado, não se devendo exigir o ajuizamento de uma ação autônoma de regresso em virtude de mero
erro formal na apresentação do pedido de intervenção de terceiros.
Simplificar
“Portanto, ao reconhecer esse vício do oferecimento da denunciação da lide e anular todos os atos processuais
praticados, o tribunal de origem agiu em descompasso com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da
instrumentalidade das formas”, justificou a ministra.
Ela lembrou que há necessidade de simplificar a interpretação e a aplicação dos dispositivos do Código de Processo
Civil para, sempre que possível, priorizar o julgamento de mérito da demanda.
“Nesse contexto, a eventual falta de observância da regra procedimental não implica, necessariamente, o
reconhecimento de invalidade dos atos praticados”, concluiu a ministra.
Com a decisão, o processo retorna ao TJPR para tramitação normal, superada a questão da intempestividade na
apelação.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1637108
DECLARADA ILEGALIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVIA PAGAMENTO INTEGRAL DE HONORÁRIOS
MESMO COM REVOGAÇÃO DO MANDATO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou ilegal cláusula contratual que previa o pagamento
de honorários integrais, mesmo no caso de revogação de mandato, a advogados que atuaram durante 14 meses em
ação que tramitou por aproximadamente 23 anos. De forma unânime, porém, o colegiado decidiu arbitrar honorários
proporcionais com base nos serviços efetivamente prestados pelos defensores.
O recurso teve origem em ação que buscava a declaração de prescrição dos valores devidos a título de honorários
contratuais ou, alternativamente, a modificação do valor previsto no aditamento do contrato de serviços advocatícios.
O aditamento, realizado em outubro de 1994, previa o pagamento de 15% sobre o resultado obtido em ação de
prestação de contas. O mandato foi revogado em maio de 1995.
Em julgamento mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o juiz de primeira instância rejeitou a alegação
de prescrição e manteve a validade do aditamento contratual.
Evento futuro
Em relação à discussão sobre eventual prescrição do recebimento de honorários, a ministra Nancy Andrighi lembrou
que a jurisprudência do STJ, em leitura do artigo 25 da Lei 8.906/94, estabelece que prescreve em cinco anos o
prazo para apresentação do pedido de cobrança de verba honorária, nos casos em que tenha ocorrido rescisão
unilateral do contrato.
Entretanto, no caso analisado, a ministra destacou que o contrato continha cláusula de êxito. Assim, no momento de
revogação do mandato, ainda não havia direito ao recebimento dos honorários, pois eles dependiam de evento
futuro.
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“Deve incidir sobre a hipótese dos autos, portanto, para evitar interpretações que beiram o absurdo, o princípio da
actio nata, segundo o qual passa a fluir o prazo prescricional apenas a partir do momento em que existir uma
pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo”, apontou a ministra.
Cláusula desproporcional
No tocante à validade da cláusula de pagamento integral, a relatora destacou que o processo esteve em tramitação
durante aproximadamente 23 anos, mas que os advogados patrocinaram a recorrente por apenas 14 meses.
“Apesar do direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais mesmo com revogação imotivada do
mandato, esta turma possui jurisprudência no sentido que a cláusula que prevê pagamento integral dos honorários,
mesmo após a resilição do contrato de prestação dos serviços, é desproporcional e, por consequência, deve ser
afastada pelo Poder Judiciário”, afirmou a ministra.
Após afastar a incidência da cláusula de integralidade, a ministra utilizou os critérios anteriormente previstos no
contrato de prestação de serviço e os valores apontados pelo TJSP para fixar os honorários no patamar de 2% sobre
o montante apurado pelo tribunal paulista.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1632766
REJEITADO RECURSO DE LULA SOBRE ISENÇÃO DE DESEMBARGADOR PARA JULGAR SUSPEIÇÃO DE
SÉRGIO MORO
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu reverter decisão que negou a admissão de
recurso sobre um pedido de esclarecimentos a respeito da suposta amizade íntima de um desembargador do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) com o juiz Sérgio Moro.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiu o voto do relator, ministro Felix Fischer, que reafirmou a
necessidade de a defesa utilizar meio processual adequado diante da alegada imparcialidade do desembargador.
“O Poder Judiciário não é órgão consultivo”, advertiu o ministro. Fischer apontou que os recursos tentados pela
defesa do ex-presidente tiveram origem em pedido de esclarecimentos dirigido ao desembargador João Pedro
Gebran Neto, do TRF4, a respeito de sua amizade com o juiz que conduz, em Curitiba, os processos contra Lula no
âmbito da Operação Lava Jato.
O ministro concluiu que a defesa apenas repetiu argumentos já trazidos anteriormente no processo, sem enfrentar
com fundamentos as razões que levaram à não admissão do recurso especial. A decisão da turma foi unânime.
Suspeição
Na origem do caso, a defesa de Lula apresentou uma exceção de suspeição contra o juiz Sérgio Moro, que não a
acolheu. O incidente foi remetido ao TRF4 para julgamento, cabendo a relatoria ao desembargador Gebran Neto.
Diante de notícias sobre suposta amizade íntima entre o relator e o juiz Moro, a defesa de Lula pediu ao
desembargador esclarecimentos a respeito da procedência de tal informação.
Gebran Neto não conheceu do pedido de esclarecimentos (não se pronunciou a respeito) e afirmou que, se
desejasse, Lula poderia suscitar ausência de imparcialidade do julgador pelo “meio processual adequado”, isto é, a
exceção de suspeição. A defesa de Lula recorreu, e a Oitava Turma do TRF4 negou o pedido, sob o mesmo
fundamento.
Fundamentos dissociados
A defesa, então, interpôs recurso especial, alegando que o desembargador deveria ter declarado de ofício sua
suspeição (artigo 109 do Código de Processo Penal), pois a amizade íntima (artigo 254, I do CPP) é causa de
suspeição.
O recurso não foi admitido, porque seus fundamentos (violação dos artigos 109 e 254, I, do CPP) estavam
dissociados dos fundamentos do ato do desembargador – não conhecimento do pedido de esclarecimentos por não
ter sido utilizado o meio processual adequado.
A defesa, então, recorreu diretamente ao STJ, por meio de um agravo em recurso especial. No entanto, os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial não foram enfrentados diretamente e, por isso, o agravo
não foi conhecido.
Na turma, esse entendimento do relator foi mantido.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): AREsp 1047737
APLICAR LEI NÃO INVOCADA PELAS PARTES NÃO OFENDE PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
“Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento
presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de
jure (artigo 3º da LINDB).”
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O entendimento da ministra Isabel Gallotti foi acompanhado de forma unânime pela Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento de embargos de declaração em que se alegava ofensa ao princípio da não
surpresa, em razão de a decisão ter adotado fundamentação legal diferente daquelas apresentadas pelas partes.
O caso envolveu a fixação de prazo prescricional em ação que discutia ilícito contratual. No julgamento da causa, foi
aplicado o artigo 205 (prescrição decenal), em vez do artigo 206, parágrafo 3º, V (prescrição trienal), ambos do
Código Civil.
Como as partes não discutiam que a prescrição era trienal, divergindo apenas em relação ao termo inicial da
contagem do triênio, a embargante entendeu que, “ao adotar fundamento jamais cogitado por todos aqueles que, até
então, haviam-se debruçado sobre a controvérsia (partes e juízes), sem que sobre ele previamente fossem ouvidas
as partes, o colegiado desconsiderou o princípio da não surpresa (corolário do primado constitucional do contraditório
– CF, artigo 5º, LV), positivado no artigo 10 do CPC de 2015”.
Interpretação equivocada
A relatora, ministra Isabel Gallotti, considerou equivocada a interpretação da embargante. Para a magistrada, o
"fundamento" ao qual se refere o artigo 10 é “o fundamento jurídico – causa de pedir, circunstância de fato qualificada
pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento da causa, mesmo
que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente
da matéria)”.
Segundo ela, o fundamento jurídico da decisão da Quarta Turma foi a prescrição – preliminar de mérito arguida
desde a contestação e julgada em ambas as instâncias ordinárias.
“Pouco importa que as partes não tenham aventado a incidência do prazo decenal ou mesmo que estivessem de
acordo com a incidência do prazo trienal. Houve ampla discussão sobre a prescrição ao longo da demanda, e o tema
foi objeto de recurso, tendo essa turma, no julgamento da causa, aplicado o prazo que entendeu correto, à luz da
legislação em vigor, conforme interpretada pela jurisprudência predominante na época para ações de
responsabilidade civil por descumprimento contratual”, disse a ministra.
Isabel Gallotti lembrou ainda que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes e que o
órgão jurisdicional não pode deixar de aplicar uma norma ao caso concreto porque as partes, embora tratem do
tema, não a invocaram.
Entrave processual
Ainda segundo a ministra, acolher o entendimento da embargante entravaria o andamento dos processos, uma vez
que exigira que o juiz realizasse um exame prévio da causa para que imaginasse todos os possíveis dispositivos
legais em tese aplicáveis e os submetesse ao contraditório.
“A discussão em colegiado, com diversos juízes pensando a mesma causa, teria que ser paralisada a cada
dispositivo legal aventado por um dos vogais, a fim de que fosse dada vista às partes. Grave seria o entrave à
marcha dos processos, além de fértil o campo de nulidades”, concluiu a ministra.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1280825
DIREITO EMPRESARIAL
COBRANÇA DE JUROS PODE OCORRER APÓS LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SE HOUVER QUITAÇÃO
INTEGRAL DO PASSIVO PRINCIPAL
O pagamento dos juros de mora, cujo cômputo fica suspenso durante a liquidação extrajudicial, depende do
adimplemento total do passivo principal, e não necessariamente do encerramento da liquidação extrajudicial.
Esse foi o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso interposto por
empresa sócia de uma instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei 6.024/74, que
prevê a não fluência de juros nesse tipo de ação enquanto não integralmente pago o passivo.
Na época da liquidação extrajudicial, a empresa ofereceu como garantia de pagamento, em ação de rescisão
contratual, imóvel com valor insuficiente para quitar a dívida, mas que, posteriormente, na liquidação ordinária,
obteve alta valorização, sendo suficiente para pagar o montante principal e os juros exigidos pela credora.
Nos autos, a recorrente alegou que se ao final da liquidação extrajudicial constatou-se não haver patrimônio
suficiente para o pagamento dos juros de mora, não é possível que a valorização experimentada pelo imóvel,
ocorrida em momento futuro, justifique o cômputo dos juros de mora no cálculo do débito.
Juros
Em seu voto, o ministro relator, Villas Bôas Cueva, não acolheu a alegação, pois, segundo ele, a própria Lei 6.024/74
só prevê a suspensão dos juros de mora enquanto a dívida principal não houver sido integralmente paga, mas
posteriormente os juros podem ser cobrados normalmente, mesmo com o término da fase extrajudicial.
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“O que deve ser considerado para fins de exigência dos juros moratórios é a satisfação integral do passivo, nos
exatos termos da lei, e não propriamente o final da liquidação extrajudicial em virtude de sua transformação em
ordinária”, afirmou o magistrado.
Valorização
O ministro destacou ainda que não existe óbice para a utilização de renda resultante da valorização do imóvel para o
pagamento da dívida, pois tal valor também representa patrimônio do devedor.
“Não importa se o imóvel, ao final da liquidação extrajudicial, tinha valor insuficiente para o pagamento do passivo,
pois a liquidação continuou como ordinária. Neste momento, se parte do imóvel, em virtude de sua valorização,
mostrou-se suficiente para o pagamento do principal e ainda sobejaram valores, esses devem ser utilizados para o
adimplemento dos encargos”, disse ele.
Por fim, o relator ressaltou que “a suspensão da fluência dos juros, prevista no artigo 18 da Lei 6.024/74, não tem
como objetivo beneficiar o devedor, mas, sim, a massa de credores, garantindo a divisão proporcional do ativo”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1602666
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
A homologação de sentença estrangeira possui caráter constitutivo de direito e, dessa forma, é possível mesmo nos
casos em que a sentença é contra uma empresa em processo de recuperação judicial.
Ao votar pela homologação de uma sentença de arbitragem internacional, o relator do caso, ministro Luis Felipe
Salomão, disse que o procedimento não viola o dispositivo do artigo 6º da Lei 11.101/05 – ou seja, nesse tipo de feito
o juízo universal da falência não tem competência para decidir acerca do pedido de homologação da sentença
estrangeira.
No voto, que foi acompanhado pelos demais ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Salomão diferenciou a constituição do direito, que ocorre com a homologação, da execução de valores, feita em
momento posterior. Somente na segunda hipótese é que o juízo da falência decidirá, cabendo ao STJ a homologação
para constituir o direito.
De acordo com o ministro, a homologação de sentença é destinada a viabilizar a eficácia jurídica de provimento
estrangeiro no território nacional, de modo que a decisão possa ser executada.
“É, portanto, um pressuposto lógico da execução da decisão estrangeira, não se confundindo, por óbvio, com o
próprio feito executivo, o qual será instalado posteriormente”, resumiu o relator.
Fase antecedente
Salomão explicou que a recuperação judicial da empresa não atinge o direito material do credor, e no momento
oportuno o juízo da falência decidirá a forma da execução. Na contestação, de acordo com o relator, a empresa
recuperanda não impugnou os aspectos formais da sentença estrangeira, que são analisados pelo STJ para deferir
ou indeferir a homologação.
O argumento da empresa recuperanda, segundo o relator, é que a homologação deveria ser negada porque a dívida
fora constituída antes do deferimento da recuperação, sujeitando-se, portanto, às suas restrições, nos moldes do
artigo 49 da Lei 11.101/05.
O Ministério Público Federal também opinou pela homologação da sentença, lembrando que os procedimentos
previstos no artigo 6º da Lei de Falência e Recuperação não alcançam os processos ajuizados no exterior.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): SEC 14408
DIREITO DO CONSUMIDOR
NÃO PODE HAVER VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO, DECIDE TERCEIRA TURMA
Não pode haver venda casada do seguro Proteção Total Família no mesmo contrato de aquisição do cartão de
crédito da loja C&A/Banco IBI. A decisão é válida para todo o Brasil e foi tomada pela Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, ao analisar dois recursos especiais que tramitavam no STJ a respeito do
assunto.
No primeiro recurso, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS) que determinou a adoção de contrato de adesão específico para cada produto ou serviço que
a C&A e o Banco IBI disponibilizarem para seus clientes.
Ações individuais
O segundo recurso especial negado pela Terceira Turma era de autoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul,
autor de ação civil pública contra as empresas na qual o TJRS não reconheceu a existência de dano moral coletivo.
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Segundo Sanseverino, a revisão da conclusão a que chegou o TJRS acerca do dano moral demandaria o reexame
dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Por isso, negou provimento ao
recurso.
O ministro afirmou que os consumidores que se sentiram lesados podem entrar com ações individuais contra a C&A
e o Banco IBI. “O afastamento dos danos na presente ação coletiva não inviabiliza o ajuizamento de demandas
individuais pleiteando a condenação da instituição requerida à indenização pelos danos patrimoniais e
extrapatrimoniais efetivamente suportados pelos consumidores lesados”, ressalvou.
Todo o Brasil
O STJ confirmou ainda que a proibição da venda casada do cartão C&A e do seguro Proteção Total Família abrange
todo o território nacional. “O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.243.887), assentou
o entendimento de que a sentença proferida em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos não
estão adstritos aos limites geográficos, mas sim aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido”, destacou
Sanseverino.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1554153
DIREITO AMBIENTAL
AÇÕES PARA APURAR DANOS AMBIENTAIS DA CSN PROSSEGUIRÃO NA JUSTIÇA FEDERAL
A Segunda Vara Federal de Volta Redonda (RJ) será responsável por processar e julgar duas ações civis públicas
sobre crime ambiental movidas pelo Ministério Público contra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a Justiça Federal competente para a demanda ao
decidir um conflito de competência entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Volta Redonda e o Juízo Federal da
Segunda Vara da Subseção Judiciária de Volta Redonda.
O Ministério Público pede a apuração de eventuais danos ambientais causados pela CSN em virtude da utilização de
um aterro para o depósito de resíduos tóxicos, de 1984 a 1999. Segundo o MP, o aterro foi utilizado sem o devido
licenciamento, e haveria danos permanentes no local.
Para o ministro relator do caso no STJ, Benedito Gonçalves, a ação proposta na Justiça Federal é mais ampla, pois
alega a existência de poluição do Rio Paraíba do Sul. A ação perante a Justiça estadual cita os mesmos fatos, mas
restringe o pedido de reparação ao Condomínio Volta Grande IV, em Volta Redonda.
Benedito Gonçalves disse que há, no caso, continência entre os processos (artigo 104 do CPC/73), devendo os feitos
seguir na Justiça Federal.
“É mister determinar que os autos da ação civil pública em trâmite na Justiça estadual sejam remetidos ao Juízo
Federal da Segunda Vara da Subseção Judiciária de Volta Redonda, que passa a ser o competente para processar e
julgar os dois processos”, resumiu o ministro.
Ele lembrou que há jurisprudência no tribunal para justificar que o STJ determine a continência entre os processos,
mesmo em sede de conflito de competência.
Contaminação da água
O rio em questão é de domínio da União, o que atrai, segundo o relator, a competência da Justiça Federal. Segundo
os autos do processo, a Justiça estadual utilizou o laudo de uma perícia feita no rio para concluir que não houve
contaminação, e dessa forma suscitou o conflito de competência para que uma das ações seguisse sob sua
jurisdição.
A Justiça Federal destacou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) na qual a ocorrência ou
não de contaminação e danos no Rio Paraíba do Sul é uma questão a ser analisada no mérito da ação civil pública.
Dessa forma, seria inviável utilizar um laudo para afastar ou atrair a competência de um juízo.
A decisão foi unânime, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público Federal.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): CC 137896
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