NOTÍCIAS STJ
7 a 14 de agosto
DIREITO CIVIL
GOOGLE TERÁ DE INDENIZAR CANDIDATO POR POSTAGEM DE VÍDEO ADULTERADO NO YOUTUBE
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve condenação do Google ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 50 mil por não retirar do YouTube vídeo adulterado que denegriu imagem de candidato a
prefeito. O STJ confirmou também o pagamento de multa pelo Google, no valor total de R$ 150 mil, por não ter
cumprido a decisão judicial no prazo determinado.
A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que a configuração do dano moral ficou plenamente justificada,
sem a necessidade de qualquer reparo no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). “A quantificação
do valor de reparação do dano extrapatrimonial, sob qualquer aspecto, foi realizada dentro dos parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade”, salientou.
Multa
Sobre a manutenção da multa diária estabelecida para o caso de descumprimento da ordem, e que chegou a
acumular o total de R$ 150 mil, a ministra explicou que a Segunda Seção do STJ admite a redução do valor quando a
sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível
enriquecimento sem causa.
Porém, no caso julgado, fica claro nos autos, segundo a ministra, que o Google não cumpriu a determinação judicial
de retirar o conteúdo da internet, o que afasta o argumento de que houve excesso no valor da multa.
“Ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência, somado ao fato de que o recorrente
não cumpriu a decisão judicial no prazo assinalado, resta afastado na hipótese dos autos qualquer excesso do valor
das astreintes”, concluiu Nancy Andrighi.
Vídeo adulterado
O pedido de danos morais e remoção de conteúdo da internet foi ajuizado contra o Google por candidato a prefeito
em Minas Gerais. Ele alegou que uma pessoa, identificada por meio de pseudônimo, postou vídeo adulterado no
YouTube, cujo conteúdo demonstraria suposta tentativa de compra de votos na eleição para prefeito em seu
município.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1641133.
AÇÃO DO MPF CONTRA COBRANÇA ABUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SEGURADOS DO INSS
DEVE SER ANALISADA PELA JUSTIÇA FEDERAL
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por maioria, que honorários advocatícios em
valores abusivos, cobrados em caráter coletivo e continuado de litigantes hipossuficientes em causa previdenciária,
configuram ocorrência de dano coletivo. Tal fato justifica o exame de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal (MPF) perante a Justiça Federal.

1

No caso em análise, os aposentados ingressaram com ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) alegando a cobrança indevida de até 39,67% no salário de contribuição.
Segundo o contrato firmado com empresa que contratava advogados para ajuizar ação previdenciária, os
aposentados teriam de pagar a título de honorários entre 30% e 40% do valor da condenação ou do acordo judicial.
Ação civil pública
O MPF, em ação civil pública, contestou a cobrança excessiva dos honorários, pois os percentuais estariam acima da
tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e seriam incompatíveis com a complexidade da matéria.
No entendimento do MPF, o escritório se valeu da ingenuidade, ignorância e necessidade dos segurados
hipossuficientes, muitos deles idosos, alguns deficientes.
Lesão do sistema
No voto que prevaleceu no julgamento da Quarta Turma, a ministra Isabel Gallotti afirmou que o caso deve ser
analisado pela Justiça Federal por se tratar de um ataque ao próprio sistema previdenciário. “Entendo que a natureza
da causa, cujo objeto é coibir a atuação daqueles que litigam contra o INSS, abusando dos direitos de seus
segurados, impõe que a Justiça Federal examine e julgue a ação civil pública proposta pelo Ministério Público
Federal”, disse.
Para Gallotti, não se trata de litígios individuais instaurados entre determinados segurados e seus advogados. “A
lesão desses segurados, em caráter coletivo e continuado por organização adredemente concebida para tal fim, por
via reflexa, é a lesão do próprio sistema de Previdência, que tem justamente por objeto a mantença de seus
segurados”, concluiu a ministra.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1528630
SEGUNDA SEÇÃO REAFIRMA VETO À DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE VALORES PARA CONSORCIADO
DESISTENTE
Mesmo após o início da vigência da Lei 11.795/08, que trata da regulamentação do sistema de consórcios, é
incabível a exigência de devolução imediata dos valores pagos por consorciado que desiste ou é excluído do grupo.
A antecipação da restituição inverteria a prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual e, além disso,
transformaria o sistema de consórcio em simples aplicação financeira.
O entendimento foi reafirmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar procedente
reclamação contra decisão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, que determinou a restituição
imediata das parcelas pagas por consorciado desistente que havia aderido, em 2009, a grupo formado em 2007.
“Admitir a restituição das parcelas pagas por desistentes ou excluídos de consórcio de forma imediata não encontra
previsão legal e revela pretensão incompatível com o sistema de consórcio, sendo certo, ademais, que a hipótese,
sempre plausível, de desligamento de grande quantidade de participantes poderá inviabilizar a finalidade para o qual
constituído o grupo, de propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e
pagaram regularmente as prestações”, afirmou a relatora da reclamação, ministra Isabel Gallotti.
Recurso repetitivo
No voto que foi acompanhado pela maioria do colegiado, a relatora traçou um panorama histórico das normas e dos
entendimentos jurisprudenciais sobre os consórcios, a exemplo da Súmula 35 do STJ, que fixou a incidência de
correção monetária sobre as prestações pagas em virtude de restituição de participante retirado ou excluído do
grupo.
Todavia, segundo a relatora, a evolução da jurisprudência não colocou fim às múltiplas ações que buscavam a
restituição imediata das quantias pagas pelos ex-participantes, até que, em 2010, a Segunda Seção fixou em recurso
repetitivo a tese de que é devida a restituição dos valores ao consorciado, mas não de imediato, e sim após 30 dias
do prazo previsto em contrato para o encerramento do plano.
Dispositivos vetados
A ministra Gallotti também destacou que o entendimento da seção de direito privado não foi alterado pelo início da
vigência da Lei 11.795/08, que fixou o prazo de 60 dias posteriores ao encerramento do grupo para a devolução dos
valores pagos pelo consorciado, tendo sido vetados os dispositivos que estabeleciam formas adicionais de
restituição, como a possibilidade de devolução por meio de contemplação por sorteio.
Entretanto, nem mesmo os dispositivos vetados previam expressamente a simples devolução imediata das parcelas
pagas pelo ex-participante. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 3º da lei – este sim em vigência – estabelece como
princípio a primazia do interesse coletivo do grupo consorciado em relação ao interesse meramente individual do
participante.
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“Penso, portanto, que postergar a restituição das parcelas dos desistentes ou excluídos para o final das atividades do
grupo do consórcio atende à forma isonômica do tratamento a ser dispensado aos consorciados e à prevalência do
interesse coletivo inerente ao sistema de consórcio”, concluiu a relatora ao acolher a reclamação.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): Rcl 16390
INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA PODE SER DISPENSADA EM AÇÕES SOBRE LEGITIMIDADE DE
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nas situações em que não houver prejuízo às partes envolvidas – como repercussão negativa no patrimônio da
sociedade –, é possível dispensar a presença de pessoa jurídica no polo passivo de ação que discute alterações de
cláusulas do contrato societário.
O entendimento foi aplicado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao rejeitar recurso especial de
sócio que contestava ação de nulidade apresentada pelo outro sócio, na qual não foi incluída no polo passivo a
empresa, que era formada apenas pelos dois cotistas. A decisão foi unânime.
Na ação de nulidade, um dos sócios alegou que teve sua assinatura falsificada em três alterações contratuais que
implicaram a dissolução parcial da sociedade, o encerramento das atividades de uma das filiais da empresa e a
alteração do objeto social.
Fraudes
O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu como fraudulentas as assinaturas do sócio e, por isso, decretou a
nulidade das modificações do contrato social.
Por meio de recurso especial, um dos sócios alegou que o processo possuía nulidade insanável, pois a pessoa
jurídica não integrou o polo passivo do processo de nulidade.
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, nas ações que discutem a alteração de cláusulas de
sociedades por cotas de responsabilidade limitada, o polo passivo deve ser ocupado, via de regra, tanto pela pessoa
jurídica quanto pelos demais sócios.
“Consequentemente, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, e constatando-se que a solução da
controvérsia deve ser idêntica para todos os réus em razão da unicidade da situação de direito material subjacente, a
eventual ausência de um ou mais litisconsortes na relação processual, em regra, acarreta a nulidade da decisão de
mérito”, afirmou a relatora.
Esfera patrimonial
Todavia, no caso concreto analisado, a ministra ressaltou que o objetivo da ação não tinha relação com a dissolução
da sociedade, mas com a invalidade de alterações contratuais realizadas mediante fraude.
“A obrigatoriedade da presença da pessoa jurídica no polo passivo da ação, portanto, não se justifica, haja vista que
o retorno do contrato social ao seu estado anterior, na forma como objetivado pelo sócio recorrido, não repercute
negativamente na esfera patrimonial da sociedade. Vale dizer, o acolhimento da pretensão não terá como efeito a
constituição de créditos a serem suportados por ela”, concluiu a ministra ao manter a nulidade das alterações
contratuais.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1634074
TERRENO DE INCORPORADORA FALIDA SÓ PODE SER ALIENADO NOVAMENTE APÓS INDENIZAÇÃO DE
EX-ADQUIRENTES
Nos casos em que houver rescisão de contrato de permuta de terreno onde seria construído empreendimento
imobiliário, os proprietários do terreno respondem pela nova alienação do imóvel quando não tiver sido realizada
prévia indenização dos antigos adquirentes dos apartamentos que seriam construídos no local.
A decisão foi tomada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao negar recurso dos donos de um
terreno contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que reconheceu sua legitimidade passiva
para responder pelos danos sofridos pelos antigos adquirentes.
O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a decisão do juízo falimentar que decretou a rescisão do
contrato, por si só, não causou danos aos compradores dos apartamentos. “O dano adveio do descumprimento da
vedação legal de nova alienação do imóvel objeto de rescisão (terreno) sem o pagamento da devida indenização aos
ex-adquirentes”, destacou.
Enriquecimento sem causa
Sanseverino argumentou que houve enriquecimento sem causa dos proprietários do terreno, que obtiveram um
acréscimo patrimonial com recursos dos compradores dos apartamentos, pois receberam de volta o terreno dado em
permuta com várias melhorias.
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Segundo o ministro, a sentença falimentar, em momento algum, garantiu aos proprietários do terreno o pleno
exercício de domínio do imóvel objeto da rescisão, tanto que ressalvou que eventual benfeitoria realizada pela
construtora falida deveria ser ressarcida.
Ao negar o recurso, Sanseverino confirmou a decisão do TJRJ de que houve violação do direito subjetivo dos
compradores dos apartamentos de serem indenizados com fundamento no artigo 40, parágrafo 3º, da Lei 4.951/64. A
infração “ocorreu no momento da perfectibilização do contrato de permuta, ou seja, quando a nova construtora
entregou os seis apartamentos sem indenizar os ex-adquirentes”, explicou o ministro.
Leia o acórdão.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1537012
CONHECIMENTO PRÉVIO DE HERDEIRO NÃO CITADO EM TESTAMENTO IMPEDE ANULAÇÃO
Nos casos em que o testador deixa de reconhecer algum herdeiro, o fato de ele ter conhecimento prévio da
existência desse herdeiro inviabiliza a anulação do testamento, pois a omissão, em tais circunstâncias, não é motivo
de nulidade.
Ao rejeitar recurso que pretendia anular um testamento por ter deixado de reconhecer a existência de um neto, a
ministra Nancy Andrighi, relatora do caso na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destacou que a
anulação de testamento é medida extrema, e que o ordenamento jurídico brasileiro impõe a primazia da vontade do
testador.
“O rompimento de um testamento, com a sua consequente invalidade geral, é medida extrema que somente é
tomada diante da singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente
sucessível”, argumentou a ministra.
Vínculo comprovado
No caso analisado, a magistrada destacou os fatos considerados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
para comprovar a existência de vínculo do neto com a avó, a autora da herança, o que inviabiliza a anulação do
testamento pretendida pelo neto no recurso.
Nancy Andrighi ressaltou trechos do acórdão que comprovam o desenvolvimento de relação de afeto do neto com a
avó. O TJMG citou que ele inclusive foi beneficiado com a doação, pela avó, de alguns imóveis que pertenceram a
seu pai. Dessa forma, segundo a ministra, não é possível anular o testamento com base apenas na declaração ali
constante de que a testadora não tinha descendentes.
“Não causa espécie a equivocada declaração da testadora, de que não tinha descendentes sucessíveis, porque na
realidade, sabia ela da existência do neto, e quando, legitimamente, manifestou sua vontade em relação à
distribuição de seu patrimônio após a sua morte, inclusive o contemplou com uma fração desse patrimônio”, resumiu
a ministra.
A investigação de irregularidades que porventura ocorram na partilha dos bens pode ser feita, segundo Nancy
Andrighi, durante a realização do inventário. Caso seja verificado algum prejuízo, o neto terá como defender seus
direitos em juízo.
Leia o voto da relatora.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1615054
PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO DEVEM UTILIZAR TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO
Por maioria, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o entendimento de que a Taxa
Referencial (TR) não deve ser utilizada como índice de correção monetária para os planos de previdência privada
aberta ou fechada. Nos casos de planos de previdência complementar, a Turma concordou que a melhor opção é a
adoção de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV,
IPC/FGV ou IPC/FIPE).
Um grupo de beneficiários de plano de previdência pediu a substituição da TR pelo INPC por considerar que a TR,
entre 1999 e maio de 2004, “não repôs adequadamente a perda decorrente da inflação”.
Diante do alegado prejuízo, os beneficiários pediram o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação da TR e
a atualização da complementação das aposentadorias de acordo com novo índice, desde sua concessão.
O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi favorável à atualização das aposentadorias de acordo
com o INPC, condenando a seguradora “ao pagamento da correção monetária plena de acordo com o INPC sobre os
benefícios de complementação da aposentadoria”. Além disso, declarou, de ofício, a prescrição quinquenal da
cobrança de valores pagos a menor no período anterior a 29 de setembro de 2001.
INPC
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Ao dar o voto que prevaleceu no julgamento da Terceira Turma, o ministro Villas Bôas Cueva reconheceu que,
conforme estabelecido em sua Súmula 295, o STJ considera que a TR é válida para indexar contratos posteriores à
Lei 8.177/91, desde que pactuada.
No entanto, segundo ele, “nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular verifica-se que a TR não era
utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de
poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito)”.
Villas Bôas Cueva explicou que “se a complementação da aposentadoria, de natureza periódica e alimentar,
continuar a ser corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais prejuízos ao assistido, que perderá
gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual”.
Portanto, o ministro concluiu que “o INPC/IBGE é um dos índices gerais de preços de ampla publicidade indicados
pelos órgãos governamentais como adequados para corrigir as aposentadorias suplementares, não podendo ser
restabelecida a TR, dada a sua impropriedade para tal finalidade”.
Leia o acórdão.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1610944

RITA LEE TERÁ DE INDENIZAR PM OFENDIDO DURANTE SHOW
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, recurso especial impetrado pela
cantora Rita Lee e determinou que ela pague R$ 5 mil de indenização por danos morais a um policial militar, que
trabalhava na segurança de um show em janeiro de 2012.
Rita Lee teria proferido injúrias contra os policiais militares durante o espetáculo, no município Barra dos Coqueiros
(SE). A cantora reclamou de uma possível violência da polícia contra o público e xingou os policiais que estavam na
frente do palco.
De acordo com a ministra relatora, Nancy Andrighi, a forma como Rita Lee se contrapôs à atuação dos policiais
militares, “de maneira exasperada e extremamente ofensiva”, proferindo injúrias contra os militares, bastou para
configurar o dano moral indenizável.
No episódio, de acordo com o processo, a cantora também questionou se os PMs estavam “procurando baseado” e
disse que “queria fumar um também”. Disse ainda que o público poderia fumar à vontade, pois a PM não iria prender
ninguém. Ela foi detida na ocasião.
Crítica genérica
Em sua defesa, Rita Lee alegou que a crítica feita por ela aos policiais militares era genérica, dirigida a um grupo de
PMs que se encontravam em frente ao palco, sem qualquer referência direta ou indireta ao policial que ajuizou a
ação por danos morais.
Porém, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que “a generalidade da crítica proferida, ao revés do que busca fazer crer
a recorrente, conspira em seu desfavor, pois a partir do momento em que xingou todos os integrantes do
policiamento que davam suporte à apresentação musical, atingiu a cada um de forma individuada, porque foram,
pessoalmente, aviltados enquanto atuavam nos limites legais impostos, e sob ordens expressas de seus superiores”.
A primeira instância condenou Rita Lee ao pagamento de R$ 20 mil ao policial militar a título de indenização por
danos morais. Posteriormente, a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, e os danos morais
diminuídos para R$ 5 mil, valor confirmado agora pela Terceira Turma do STJ.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1677524
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE NÃO ANULA VENDA DE COTAS SOCIAIS A OUTRO
FILHO
O reconhecimento de paternidade pós-morte não invalida negócio jurídico celebrado de forma hígida nem alcança os
efeitos passados das situações de direito definitivamente constituídas.
Com base nesse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento, por
unanimidade, a recurso especial que pretendia anular a venda de cotas societárias de uma empresa, feita de pai para
filho, em virtude do reconhecimento de uma filha ocorrido posteriormente.
O ministro relator, Luis Felipe Salomão, explicou que, no caso, discutiu-se a validade da venda das ações da
sociedade realizada por ascendente a descendente sem anuência da filha, que só foi reconhecida por força de ação
de investigação de paternidade post mortem.
Simulação
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A autora ajuizou ação contra o irmão objetivando a declaração de nulidade da transferência das cotas sociais da
empresa da qual seu genitor era sócio. Alegou que, quando tinha três anos, o pai alterou o contrato da sociedade da
empresa, transferindo todas as cotas para o irmão, com o objetivo único de excluí-la de futura herança, o que
caracterizaria negócio jurídico simulado.
Segundo a mulher, o pai nunca se afastou da empresa, e o irmão, menor de 21 anos, foi emancipado às vésperas da
alteração societária, com o objetivo de burlar a lei. Além disso, afirmou que ele não tinha condições financeiras de
adquirir as cotas sociais transferidas para seu nome. Na abertura do inventário dos bens deixados pelo genitor, o
irmão pleiteou e obteve a exclusão das referidas cotas sociais.
Na primeira instância, foi julgado procedente o pedido da autora, para declarar a anulação da alteração contratual
que aconteceu antes que ela fosse reconhecida como filha do empresário.
Consentimento não exigível
Porém, no recurso julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), a decisão foi reformada. No acórdão,
destacou-se que a mulher não conseguiu provar a existência da simulação e que, quando realizada a alteração
contratual, pai e filho não conheciam a autora e nem sabiam da sua condição de filha e irmã. Dessa forma, ela não
poderia postular a nulidade da venda das cotas da sociedade, pois à época não era exigível seu consentimento.
O entendimento do TJDF foi ratificado pelo ministro Luis Felipe Salomão. Para ele, à época da concretização do
negócio jurídico – alteração do contrato de sociedade voltada à venda de cotas de ascendente a descendente –, a
autora ainda não figurava como filha legítima, o que só aconteceu após a morte do genitor.
“Dadas tais circunstâncias, o seu consentimento não era exigível, nem passou a sê-lo em razão do posterior
reconhecimento de seu estado de filiação”, ressaltou o ministro.
Segundo Salomão, não foi demonstrada má-fé ou outro vício qualquer no negócio jurídico, por isso “não merece
reparo o acórdão que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1356431
MICROEMPRESA QUE REPRODUZIA EMBLEMAS DE TIMES SEM AUTORIZAÇÃO TERÁ DE PAGAR DANOS
MORAIS
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou uma microempresa que, sem autorização,
produzia carteiras e mochilas com emblemas de quatro times de futebol a pagar R$ 5 mil por danos morais a cada
um dos clubes. A decisão foi unânime.
No curso do processo, foram apreendidos 19 produtos com os escudos do Corinthians, Palmeiras, Vasco e Santos.
Na sentença, o juiz considerou apenas a quantidade encontrada no local para estabelecer que a indenização de
danos materiais devida aos clubes seria correspondente ao valor dos produtos: R$ 190,00. O Tribunal de Justiça de
São Paulo negou provimento ao recurso das agremiações, que queriam aumentar o valor da reparação.
Ao STJ, os times pediram novamente, em recurso especial, a majoração dos valores da indenização, alegando que
uma vez comprovado o comércio de produtos piratas, o sistema legal vigente determina o dever de indenizar
mediante o critério que for mais favorável ao prejudicado.
Jurisprudência
A ministra relatora do caso, Nancy Andrighi, deu provimento parcial ao recurso dos times. A indenização de danos
materiais foi mantida em R$ 190,00, mas a Terceira Turma condenou a empresa a reparar os clubes pelos danos
morais. De acordo com a relatora, o dano moral alegado decorre de violação ao direito de exploração exclusiva da
marca pelos clubes de futebol.
Nancy Andrighi destacou ainda que o prejuízo suportado prescinde de comprovação e que a jurisprudência do STJ já
assentou o entendimento de que, “para além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação
também pode lesar a honra objetiva do titular da marca, na medida em que os produtos contrafeitos revelem
qualidade precária”.
Ofensa à imagem
A ministra explicou que, para definir a compensação para cada um dos times de futebol integrantes do processo, foi
considerado o porte econômico das partes envolvidas, a credibilidade e o alcance das marcas que foram objeto de
falsificação, além da quantidade de material apreendido – apenas 19 unidades de produto falsificado.
“Para o STJ, portanto, é cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de
contrafação, os quais decorrem de ofensa à sua imagem, identidade e credibilidade”, destacou a relatora.
Leia o acórdão.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1674370
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ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS É ENCERRADA COM DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
À luz da Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei 11.105/05), o prazo para a atualização de crédito de terceiros
tem como marco final a data da decretação da falência, e não a data da publicação da decisão de quebra da pessoa
jurídica. De acordo com a legislação, é a partir desse marco que o falido fica inabilitado para exercer qualquer
atividade empresarial e administrar os seus bens.
O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido ao negar recurso especial de
credor que alegava prejuízos de mais de R$ 1 milhão com a interrupção da incidência de juros contratuais e
atualização monetária após a prolação da sentença de falência. Para o credor, o período final para atualização do
crédito deveria ter sido interpretado com base no princípio da publicidade das decisões, sob pena de ofensa a
princípios como a razoabilidade e a justa indenização.
Natureza declaratória
A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, explicou que a legislação não condicionou os efeitos da
falência à publicação da sentença de quebra. O motivo, segundo a ministra, é a própria natureza jurídica declaratória
da sentença de falência: após a sua edição, a pessoa, os bens, os atos jurídicos e os credores do empresário falido
são submetidos a regime específico, diferente do regime geral de obrigações.
Segundo a ministra, quando há situação específica a ser regulada de outra forma, a própria lei de falências dispõe
expressamente quando o marco inicial será a publicação do pronunciamento judicial. Exemplo disso é o artigo 53,
que dispõe que o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em 60 dias da publicação da decisão que
deferir o processamento da recuperação judicial.
“Além disso, é importante verificar o tratamento paritário entre todos os credores, pois a suspensão da fluência dos
juros e a antecipação do vencimento das obrigações do falido viabilizam a equalização dos créditos. Assim, em prol
da igualdade, deve ser utilizada a mesma data limite (decretação da quebra) para atualização dos valores que hão de
compor o quadro geral de credores”, concluiu a ministra ao negar o recurso do credor.
Leia o acórdão.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1660198
PENAL/PROCESSO PENAL
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NOS 11 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA
A Lei Maria da Penha (Lei 11.340), sancionada no dia 7 de agosto de 2006, completa 11 anos de vigência nesta
semana. Ferramenta essencial para o enfrentamento da violência de gênero, a norma tem sido aplicada de forma
progressiva nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Apesar de os índices de violência ainda serem
alarmantes, é possível perceber que as mulheres estão, cada dia mais, abrindo a porta de suas casas para a entrada
da Justiça.
De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em março de 2015, a
Lei Maria da Penha fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídios contra as mulheres dentro das residências. A
norma disciplinou diversas questões, como medidas de prevenção, medidas protetivas de urgência, assistência
judiciária e até mesmo atendimento multidisciplinar. Ao STJ, cabe a missão constitucional de uniformizar
nacionalmente a aplicação dos direitos ali estabelecidos.
Outras vítimas
O alvo da Lei Maria da Penha não se limita à violência praticada por maridos contra esposas ou companheiros contra
companheiras. Decisões do STJ já admitiram a aplicação da lei entre namorados, mãe e filha, padrasto e enteada,
irmãos e casais homoafetivos femininos. As pessoas envolvidas não têm de morar sob o mesmo teto. A vítima,
contudo, precisa, necessariamente, ser mulher.
Segundo o ministro do STJ Jorge Mussi, a Lei Maria da Penha foi criada “para tutelar as desigualdades encontradas
nas relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, mas embora tenha dado ênfase à proteção da mulher,
“não se esqueceu dos demais agentes destas relações que também se encontram em situação de vulnerabilidade,
como os portadores de deficiência”.
Com esse propósito, a Lei Maria da Penha alterou o artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, agravando a pena
para crimes de violência doméstica contra vítimas em geral. O dispositivo, que previa a pena de seis meses a um
ano, foi alterado com a redução da pena mínima para três meses e o aumento da máxima para três anos,
acrescentando-se mais um terço no caso de vítimas portadoras de deficiência.
Em um caso julgado pela Quinta Turma do STJ, no qual um homem foi denunciado por agredir o próprio pai, a defesa
alegou a inaplicabilidade do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, sob o fundamento de que, como a redação do
parágrafo 9º foi alterada pela Lei Maria da Penha, o dispositivo só seria destinado aos casos de violência contra a
mulher.
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O ministro Jorge Mussi, relator do recurso, apesar de reconhecer que a Lei 11.340 trata precipuamente dos casos de
violência contra a mulher, entendeu que não seria correto afirmar que o tratamento mais gravoso estabelecido no
Código Penal para os casos de violência doméstica seria aplicável apenas quando a vítima fosse do sexo feminino.
De acordo com o ministro, “embora as suas disposições específicas sejam voltadas à proteção da mulher, não é
correto afirmar que o apenamento mais gravoso dado ao delito previsto no parágrafo 9º do artigo 129 do Código
Penal seja aplicado apenas para vítimas de tal gênero pelo simples fato desta alteração ter se dado pela Lei Maria da
Penha” (RHC 27.622).
Medidas protetivas
De acordo com da Lei 11.340, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá
aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, como o
afastamento do lar, a proibição de manter contato com a vítima e a suspensão de visita aos filhos menores, entre
outras.
O descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, entretanto, não configura o crime de desobediência
previsto no artigo 330 do Código Penal. De acordo com a jurisprudência do STJ, essa conduta do agressor seria
atípica, uma vez que a Lei Maria da Penha já prevê a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a
execução da ordem.
Em acórdão da Quinta Turma, o colegiado esclareceu que “o crime de desobediência é subsidiário, configurando-se
apenas quando, desrespeitada ordem judicial, não existir sanção específica ou não houver ressalva expressa no
sentido da aplicação cumulativa do artigo 330 do Código Penal” (REsp 1651.550).
Prisão preventiva
“Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial” (artigo
20).
Por ser uma medida cautelar, a prisão preventiva só se justifica se demonstrada a sua real necessidade e
indispensabilidade. Nos julgamentos de habeas corpus que chegam ao STJ com pedido de revogação da medida, é
possível verificar a criteriosa análise dos relatores em relação à fundamentação da custódia.
Em um caso analisado pela Quinta Turma, um homem alegava a ocorrência de constrangimento ilegal de sua prisão
preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentação do decreto da custódia cautelar, com pedido de
concessão da ordem para responder à ação penal em liberdade.
De acordo com o decreto prisional, entretanto, a medida excepcional foi imposta em razão de ele ter descumprido
medida protetiva imposta, ao voltar a importunar sua ex-companheira, mesmo ciente de que estaria proibido de se
aproximar dela.
Ao negar o pedido, o relator, ministro Jorge Mussi, destacou ainda que o delito que ensejou a aplicação das medidas
protetivas foi cometido com violência e grave ameaça, evidenciando o alto grau de periculosidade do agressor.
“Demonstrada a presença do periculum libertatis, com base em elementos concretos dos autos, justificada está a
manutenção do decreto constritivo imposto ao paciente, a bem da garantia da ordem pública, a fim de acautelar o
meio social e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, evitando ainda a reprodução de fatos graves como
os sofridos pela ofendida”, disse o ministro (HC 392.631).
Prisão revogada
Em outro caso, também da Quinta Turma, o colegiado revogou a prisão preventiva de um homem que, após ter sido
submetido à medida cautelar de manter distância da vítima, deixou a cidade sem comunicar seu novo endereço às
autoridades.
O Tribunal de Justiça local entendeu que, “havendo veementes indícios de que o acusado pretenda furtar-se a
eventual aplicação da lei penal, justifica-se a decretação de sua prisão preventiva”, mas no STJ o entendimento foi
outro.
O relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, além de considerar o fato de que não houve descumprimento das
medidas protetivas aplicadas, também destacou que não houve o preenchimento do requisito previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
O dispositivo estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, e o homem é investigado pela suposta prática de crime de
ameaça, punido com pena de detenção de um a seis meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico,
punido com detenção de três meses a três anos.
“Não há nos autos notícia de descumprimento das medidas protetivas aplicadas – o que atrairia a incidência do artigo
313, inciso III, do Código de Processo Penal, autorizando a decretação de prisão preventiva mesmo em caso de

8

crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima não superior a quatro anos, se a medida for necessária para
garantir a execução de medidas protetivas de urgência”, explicou o ministro (HC 392.148).
Princípio da insignificância
A jurisprudência do STJ também não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria aos
crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas.
Em julgamento da Sexta Turma, um homem, condenado pela contravenção penal de vias de fato, pedia o
reconhecimento do princípio da bagatela imprópria em razão de o casal ter restabelecido a convivência harmônica.
O relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, aplicou o entendimento do tribunal de não reconhecer a irrelevância jurídica
da conduta do marido, dada a relevância penal que a Lei Maria da Penha confere à violência de gênero.
Segundo ele, a Lei 11.340 deu “concretude ao texto constitucional e aos tratados e convenções internacionais de
erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, com a finalidade de mitigar, tanto quanto possível, esse
tipo de violência doméstica e familiar (não só a violência física, mas também a psicológica, a sexual, a patrimonial, a
social e a moral) ” (HC 369.673).
Transação penal
Outro importante entendimento jurisprudencial do STJ foi sumulado no enunciado 536 da corte, que estabelece que
“a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da
Lei Maria da Penha”.
Na prática, isso quer dizer que, independentemente da pena prevista, os crimes praticados com violência doméstica
e familiar contra a mulher não são considerados de menor potencial ofensivo e, justamente por isso, a eles não se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, como a transação penal e a suspensão condicional do
processo.
A não aplicação da Lei 9.099 está prevista no artigo 41 da Lei 11.340, e a constitucionalidade do dispositivo chegou a
ser questionada em razão de uma lei ordinária poder ou não afastar a incidência de outra norma. O Supremo Tribunal
Federal, entretanto, pacificou o entendimento sobre a constitucionalidade do artigo 41, no julgamento da ADC 19.
Contravenção
Em julgado da Sexta Turma, um homem denunciado pela suposta prática de contravenções penais porque teria
praticado vias de fato contra sua ex-companheira, bem como perturbado a sua tranquilidade, entendia ser cabível a
transação penal ao seu caso, em razão de o artigo 41 da Lei Maria da Penha vedar a incidência da Lei 9.099 apenas
em relação aos crimes e não às contravenções penais.
O colegiado, entretanto, destacou que, apesar de o artigo 41 da lei Maria da Penha fazer referência apenas a
“crimes”, a orientação do STJ é de que não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei 9.099 a nenhuma prática
delituosa contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, ainda que configure contravenção penal.
O relator, ministro Rogerio Schietti, reconheceu que uma interpretação literal do artigo 41 poderia levar à conclusão
de que a Lei 9.099 poderia ser aplicada às contravenções penais praticadas com violência doméstica e familiar
contra a mulher, mas, segundo ele, os fins sociais da Lei Maria da Penha impedem essa conclusão (HC 280.788).
“À luz da finalidade última da norma e do enfoque da ordem jurídico-constitucional, tenho que, considerados os fins
sociais a que a lei se destina, o preceito afasta a Lei 9.099, de forma categórica, tanto aos crimes quanto às
contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito doméstico e familiar”, concluiu o relator.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 27622, REsp 1651550, HC 392631, HC 392148, HC 369673, HC
280788.
SEXTA TURMA SUBSTITUI PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PARA TRÊS ACUSADOS NAS
OPERAÇÕES EFICIÊNCIA E MASCATE
Em decisão unânime, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) substituiu as prisões preventivas de
Thiago Aragão, Luiz Paulo Reis e Francisco de Assis (“Kiko”) por medidas cautelares alternativas, no julgamento de
dois recursos ordinários e um habeas corpus manejados em benefício desses acusados, que foram presos
preventivamente sob as imputações de lavagem de dinheiro e de integrarem a organização criminosa que atuava no
governo do Rio de Janeiro.
Segundo a relatora dos recursos e do habeas corpus, ministra Maria Thereza de Assis Moura, “medidas cautelares
menos incisivas poderiam se prestar à manutenção da higidez da marcha processual, diante do contexto fático
regente das imputações relativas aos citados réus e de aspectos específicos relacionados às respectivas situações”.
A turma acompanhou o entendimento da relatora, impondo as seguintes medidas cautelares: comparecimento
mensal em juízo; proibição de acesso às sedes ou filiais de empresas (escritório de advocacia, no caso do réu Thiago
Aragão); proibição de manter contato com os demais corréus do processo criminal; proibição de ausentarem-se da
comarca, salvo se previamente autorizado pelo magistrado; e suspensão do exercício das atividades empresariais
(advocatícias, relativamente ao acusado Thiago Aragão).
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Com informações do Gabinete
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 82.790, RHC 84.932, HC 395.796.
SEXTA TURMA ENTENDEU POR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO DE TRÊS DOS
ACUSADOS NA OPERAÇÃO EFICIÊNCIA
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) denegou a ordem de três impetrações relativas aos réus na
ação penal decorrente da Operação Eficiência: Sérgio Castro (“Serjão”), Eike Batista e Flávio Godinho.
Entendendo por devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, o colegiado negou a liberdade aos
pacientes, que foram acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro, sendo Sérgio Castro também denunciado por
integrar a organização criminosa que atuava no governo do Rio de Janeiro; e os outros dois réus por corrupção ativa.
Segundo a relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, as prisões foram fundamentadas em dados concretos
dos autos.
Embora os habeas corpus tenham sido denegados, nota-se a existência de liminares deferidas pelo ministro Gilmar
Mendes, relator dos HCs 143.247 e 141.478 no Supremo Tribunal Federal (STF), ajuizados em favor de Eike Batista
e de Flávio Godinho, que determinou a suspensão do decreto prisional, decisões essas que continuam no aguardo
da apreciação do mérito das impetrações em andamento naquela Corte.
Com informações do Gabinete.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 394658, HC 394993, HC 389835.
MINISTRO NEGA NOVO PEDIDO DE LULA PARA DECLARAR SUSPEIÇÃO DO JUIZ SÉRGIO MORO
O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um novo pedido do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para declarar a suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos da Operação Lava Jato que o envolvem.
O habeas corpus não foi conhecido, ratificando-se assim decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).
Para o ministro, não há ilegalidade na decisão do TRF4, já que o meio processual escolhido não é adequado para o
exame de eventual suspeição do juiz ou para analisar suposta incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba.
Fischer destacou que o ponto central da controvérsia (a eventual suspeição do juiz) já foi apreciado pelo juiz e
também pelo TRF4, não sendo reconhecida a suspeição do magistrado.
Assim, segundo o relator, o TRF4 decidiu corretamente ao rejeitar o pedido da defesa de analisar novamente a
questão em sede de habeas corpus. Fischer lembrou que a questão está pendente de análise, ainda, em três
agravos em recurso especial interpostos pelo ex-presidente no STJ, sendo que é nesses recursos que a questão
deve ser analisada.
Fatos novos
A defesa citou a postura do juiz durante audiências de instrução na ação penal a que o ex-presidente responde na
Lava Jato como “fatos novos” que permitiriam nova análise da matéria e demonstrariam a parcialidade do magistrado
na condução dos processos.
O ministro disse que esses novos fatos teriam que ser discutidos primeiramente perante as instâncias inferiores,
razão pela qual não podem ser analisados diretamente pelo STJ. Disse ainda que tais fatos estariam relacionados à
atividade jurisdicional, não sendo causa de suspeição. Eventuais equívocos, segundo Fischer, possuem meio
processual próprio para correção.
Incompetência do juízo
Outra questão levantada pela defesa e rejeitada tanto no TRF4 quanto no STJ foi a análise da suposta incompetência
da 13ª Vara Federal em Curitiba para processar o ex-presidente por fatos que teriam ocorrido no exercício do cargo,
em Brasília.
“Em relação à incompetência do juízo, é sabido que deve ser arguida por meio de exceção (e não através de habeas
corpus), e somente cabe recurso quando houver acolhimento do pedido e declinação para o juízo competente”,
explicou o ministro relator.
Felix Fischer destacou, ainda, que a complexidade da matéria exigiria ampla incursão nas provas para se verificar a
alegada incompetência, o que não se admite através de habeas corpus, já que a prova da suposta ilegalidade deve
vir demonstrada de plano, o que não ocorreu.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 398570
TERCEIRA SEÇÃO ACOLHE RECLAMAÇÃO CONTRA NÃO APLICAÇÃO DE REPETITIVO; RELATOR CRITICA
“RESISTÊNCIA ESTÉRIL”
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A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou procedente reclamação ajuizada pelo Ministério
Público contra o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que persiste em adotar entendimento incompatível
com a interpretação da corte superior sobre a consumação do crime de roubo.
Para o relator do processo, ministro Rogerio Schietti Cruz, a não aplicação de teses definidas em recurso repetitivo
ou em súmulas do STJ configura “resistência estéril” prejudicial ao sistema de Justiça.
O caso que motivou a reclamação envolveu um réu condenado em primeiro grau pelo roubo de celular, crime previsto
no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal. Ao julgar a apelação da defesa, o tribunal gaúcho considerou
que o crime ocorreu na modalidade tentada, porque logo após o réu foi perseguido e detido por uma testemunha,
motivo pelo qual não obteve a posse mansa e pacífica do celular “sequer por instantes”.
Com isso, o TJRS reduziu a pena, de seis anos, cinco meses e dez dias em regime inicial fechado, para quatro anos,
um mês e 29 dias em regime semiaberto.
Repetitivo
Segundo o ministro Rogerio Schietti, o entendimento adotado pelo tribunal gaúcho é contrário à jurisprudência
consolidada do STJ, pois exigiu a posse “mansa e tranquila” do objeto para a configuração do crime de roubo
circunstanciado. Por essa razão, considerou procedente a reclamação para cassar a decisão do tribunal estadual.
Ao julgar o Recurso Especial 1.499.050, sob o rito dos recursos repetitivos, em outubro de 2015, a Terceira Seção do
STJ estabeleceu que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A tese pode ser conferida na página de repetitivos do STJ (tema número 916).
Insistência injustificável
De acordo com o relator, “é injustificável que, depois de firmadas teses em recurso representativo de controvérsia,
bem como em enunciado de súmula, se persista na adoção de um entendimento incompatível com a interpretação
dada por este superior tribunal”.
“Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de Justiça criminal resulta de iniciativas desse
jaez, que apenas consagram resistência estéril a uma necessária divisão de competências entre órgãos judiciários”,
disse Schietti, lembrando que o sistema reserva ao STJ o papel de interpretar, em última instância, o direito federal
infraconstitucional.
Leia o voto do relator.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RCL 33862
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