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RECURSOS REPETITIVOS 
	

PROCESSO 
REsp 1.131.360-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, por maioria, julgado 
em 3/5/2017, DJe 30/6/2017. (TEMA 369) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Depósito judicial. Correção monetária. Expurgos inflacionários. Inclusão. 
Necessidade. Decreto-Lei n. 1.737/79.  

DESTAQUE 

A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Versa a controvérsia sobre a inclusão dos expurgos inflacionários aos valores depositados 
judicialmente, a partir de maio de 1989, com o propósito de assegurar a inexigibilidade de crédito 
tributário, que foram restituídos à parte autora pela Caixa Econômica Federal em novembro de 1996. De 
início, cumpre anotar que a correção monetária é mecanismo de recomposição do poder de compra da 
moeda, e não de remuneração de capital, razão pela qual deve sempre representar as alternâncias reais 
da economia e jamais se prestar à manipulação de instituições financeiras, que, evidentemente, lucram 
com as importâncias depositadas em seus cofres. Não se confunde, portanto, com os juros, que visam à 
remuneração do capital. A atualização monetária cuida apenas de preservar o equilíbrio entre os 
partícipes das relações econômicas, neutralizando os efeitos da inflação. No caso de depósito judicial, a 
correção monetária do valor depositado não acresce o patrimônio do depositante tampouco causa 
prejuízo ao depositário, evitando, tão somente, o seu enriquecimento ilícito. Todavia, para que o valor 
levantado de fato represente as variações do poder aquisitivo da moeda referente ao período do 
depósito, mister que a atualização seja plena, isto é, que contemple os expurgos inflacionários, 
porquanto, estes, nada mais são do que o reconhecimento de que os índices de inflação apurados num 
determinado lapso não corresponderam ao percentual que deveria ter sido utilizado. Saliente-se, ainda, 
que o entendimento supracitado deve ser aplicado independentemente de o depósito judicial ter sido 
realizado na vigência do Decreto-Lei n. 1.737/79, que determinava que a atualização monetária, nesses 
casos, seria feita de acordo com os critérios fixados para os débitos tributários. Conclui-se, por fim, que, 
se a legislação prevê a atualização monetária do valor depositado, mas os índices escolhidos para tanto 
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não espelham a perda real do montante, é de rigor a incidência dos expurgos inflacionários de modo a 
evitar o enriquecimento ilícito do depositário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.336.026-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017. (Tema 880) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Execução contra a Fazenda Pública. Prescrição executiva. Súmula 150/STF. 
Demora ou dificuldade no fornecimento de fichas financeiras. Hipótese de 
suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Não ocorrência após a entrada 
em vigor das modificações processuais da Lei n. 10.444/2002. 

DESTAQUE 

A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, 
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, 
para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, 
reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais 
documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob 
a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de 
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer 
demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração 
ou junto a terceiros. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O tema que se pretende pacificar, mediante o julgamento de recurso representativo de controvérsia, 
restringe-se a saber de que modo a demora no fornecimento de documentação (no caso, fichas 
financeiras) em poder da administração pública influi no prazo prescricional de execução de sentença 
contra a Fazenda Pública. Em primeiro lugar, não se põe em dúvida que o prazo prescricional da 
execução é o mesmo da ação de conhecimento, consoante dispõe a Súmula 150/STF. Cabe destacar 
que a interpretação desse enunciado não pode ser feita sem a compreensão de que o procedimento de 
arbitramento integra o próprio processo de conhecimento. Assim, a prescrição da pretensão executória 
apenas tem início – quando dependente o título de liquidação (por quaisquer de suas modalidades) – 
após encontrado o valor exequendo. Esse termo inicial sofreu sensível modificação a partir da alteração 
da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tais mudanças ocorreram durante o 
processo de reforma do CPC/1973, capitaneado pelas seguintes legislações: (i) Lei n. 10.444/2002 – 
que incluiu os §§ 1º e 2º ao art. 604 à sistemática de liquidação da sentença; e (ii) Lei n. 11.232/2005 – 
que revogou os citados dispositivos, mas transportou a dicção normativa para os §§ 1º e 2º do art. 475-B 
do CPC/1973. Assim, até a data da vigência da Lei n. 10.444/2002, havia necessidade de, previamente 
à execução, acertar os cálculos, não se podendo ingressar com o feito sem tal “acertamento”, o qual, 
muitas vezes, dependia de documentos em poder do próprio executado ou de terceiros. No entanto, 
após o advento da referida lei, a jurisprudência do STJ – em relação à inércia da parte exequente, para 
efeito de incidência do prazo prescricional –, passou a encampar a seguinte premissa básica: estando 
os elementos de cálculo em poder do executado ou de terceiros, o juízo os requisitaria, a pedido do 
exequente, e, caso não entregues, seria considerada correta a conta apresentada pelo credor. É que, 
com essa faculdade à disposição do credor, nenhuma outra necessidade de acertamento da conta 
exequenda restou vigente, não podendo o exequente se escudar em eventual demora para obtenção de 
documentos, estejam estes em poder do devedor, ou não. Isso porque também foi pacificada nesta 
Corte a orientação de que “não pode a parte aguardar indeterminadamente que os documentos 
necessários à elaboração dos cálculos sejam juntados aos autos (...)” e que “nas hipóteses em que o 
devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, aplica-se o 
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art. 475-B, § 2º, do CPC, que autoriza presumir corretos os cálculos apresentados pelo credor.” Desse 
modo, caso as diligências para obtenção dos dados imprescindíveis ao aparelhamento do feito 
executivo tenham se esgotado antes da entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, não se pode penalizar 
o exequente pela desídia do devedor. Todavia, com a vigência do referido diploma legal, o lustro 
prescricional conta-se doravante, porque, como visto, não tem mais o credor a justificativa de que ainda 
pende de providência determinada medida para acertamento dos cálculos. 

 

CORTE ESPECIAL 

PROCESSO 
EREsp 1.127.228-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 21/6/2017, DJe 29/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Cessão de crédito. Honorários advocatícios de sucumbência. Direito autônomo 
do causídico. Possibilidade de habilitação do cessionário em processo judicial. 
Requisitos formais. Escritura pública referente à cessão de créditos e 
discriminação do valor devido no precatório a título de verba honorária. 

DESTAQUE 

O cessionário de honorários advocatícios tem legitimidade para se habilitar no crédito consignado em 
precatório desde que comprovada a validade do ato de cessão por escritura pública e seja discriminado 
o valor devido a título de verba honorária no próprio requisitório, não preenchendo esse último requisito 
a simples apresentação de planilha de cálculo final elaborada pelo Tribunal de Justiça. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta nos autos tem por objetivo solver a divergência existente entre a Quinta Turma do STJ, 
que assentou ser suficiente para a habilitação do cessionário, no crédito consignado no precatório, a 
mera planilha de cálculo final apresentada pelo Tribunal de Justiça; e a Corte Especial, que determinou, 
expressamente, como requisito para a habilitação, a discriminação no precatório do valor devido a título 
da respectiva verba advocatícia, consoante decidido no REsp 1.102.473-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, DJe 27/8/2012, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. No acórdão embargado, se 
asseverou que na cessão de crédito, há legitimidade do causídico para promover a execução da verba 
honorária, sendo certo que uma vez demonstrada a cessão por escritura, o cessionário detém 
legitimidade e interesse para prosseguir na execução. Em julgamento de embargos de declaração, a 
Quinta Turma apontou, ainda, que, embora o valor dos honorários não estivesse especificado no 
precatório, este se verificaria pela simples leitura da planilha de cálculo final apresentada pelo Tribunal 
de origem. O acórdão invocado como paradigma, oriundo de julgamento da Corte Especial, cuja 
conclusão diverge daquela constante no aresto embargado, destaca a exigência quanto à verba 
honorária, ao afirmar que esta deve encontrar-se devidamente destacada no requisitório, para o fim de 
ser possível a habilitação do cessionário no crédito do precatório. Como bem se lê do acórdão 
paradigma, a exigência é de fácil compreensão, ou seja, ela se revela necessária e oportuna, porquanto, 
inexistindo destaque da verba, não há sobre o que se habilitar o credor. Dessa forma, resolve-se a 
divergência, a fim de se determinar que, inexistindo destaque da verba honorária no requisitório 
expedido, descabe a cessão e a consequente habilitação do cessionário nos autos judiciais. 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

PROCESSO 
EAREsp 519.194-AM, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado em 
14/6/2017, DJe 23/6/2017. 
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RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Patrono no exercício de mandato de Deputado Estadual. Ausência de 
capacidade postulatória. Art. 30, II, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 
Impedimento do exercício da advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas 
de direito público de qualquer esfera de poder. 

DESTAQUE 

O desempenho de mandato eletivo no Poder Legislativo impede o exercício da advocacia a favor ou 
contra pessoa jurídica de direito público pertencente a qualquer das esferas de governo – municipal, 
estadual ou federal.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Uma das divergências tratadas nos embargos envolve o impedimento de parlamentar para o exercício 
da advocacia contra ente público diverso daquele ao qual se encontra vinculado, com base na 
interpretação do art. art. 30, II, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão embargado decidiu que esse 
impedimento deve ser interpretado na sua ampla extensão, de modo a não alcançar outros entes que 
não aquele ao qual o patrono pertença. Já no aresto indicado como paradigma, entendeu-se que: "todos 
os membros do Poder Legislativo, independentemente do nível a que pertencerem – municipal, estadual 
ou federal – são impedidos de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito 
público". Nesse ponto, a divergência é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento 
firmado no acórdão paradigma, na medida em que o art. 30, II, do Estatuto da OAB é categórico ao 
considerar impedidos para o exercício da advocacia os membros do Poder Legislativo, "em seus 
diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviço público", não havendo qualquer ressalva em sentido 
contrário. 

 

PROCESSO 
EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Embargos de divergência. Ação de Improbidade administrativa. Reexame 
necessário. Cabimento. Aplicação, por analogia, do art. 19 da lei 4.717/1965. 
CPC. Aplicação subsidiária. 

DESTAQUE 

A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa 
está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do art. 475 do CPC/73 e por 
aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n. 4.717/65. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência tratada envolve definir se é cabível remessa necessária em Ação de Improbidade 
Administrativa. O acórdão embargado, decidido pela Primeira Turma, entendeu que a ausência de 
previsão da remessa de ofício não pode ser vista como uma lacuna da Lei de Improbidade que precisa 
ser preenchida – razão pela qual não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei n. 4.717/65, 
mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual, devendo, 
portanto, ser interpretado restritivamente. Por outra via, o acórdão paradigma, da Segunda Turma, 
adotou entendimento no sentido diametralmente oposto ao admitir o reexame necessário na Ação de 
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Improbidade. Não se desconhece que há decisões no sentido do acórdão embargado, porém 
prevaleceu o entendimento de que é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade 
Administrativa, nos termos do art. 475 do CPC/1973. Ademais, por "aplicação analógica da primeira 
parte do art. 19 da Lei n. 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se 
indistintamente ao reexame necessário". 

 

 

TERCEIRA SEÇÃO 

PROCESSO 
HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão 
Min. Antônio Saldanha Palheiro, por maioria, julgado em 24/5/2017, DJe 
30/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA 

Manutenção da tipificação do crime de desacato no ordenamento jurídico. 
Direitos humanos. Pacto de São José da Costa Rica (PSJCR). Direito à 
liberdade de expressão que não se revela absoluto. Controle de 
convencionalidade. Inexistência de decisão proferida pela corte (IDH). Ausência 
de força vinculante. Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2 do 
PSJCR. Incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, 
nos termos em que disposto no art. 331 do Código Penal. 

DESTAQUE 

Não há incompatibilidade do crime de desacato (art. 331 do CP) com as normativas internacionais 
previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta gira em torno de eventual afastamento, em controle de convencionalidade, do crime de 
desacato (art. 331 do CP) do ordenamento jurídico brasileiro em razão de recomendação expedida pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para fins de incidência, ou não, do princípio da 
consunção na hipótese examinada. Inicialmente, importa destacar, quanto à faceta estruturante do 
Sistema Interamericano, que são competentes para conhecer das matérias concernentes na Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH): a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH). De acordo com o art. 41 da referida Convenção (Pacto 
de São José da Costa Rica) – da qual o Brasil é signatário – a CIDH possui a função primordial de 
promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Porém, da leitura do dispositivo, é possível 
deduzir que os verbos relacionados às suas funções não ostentam caráter decisório, mas tão somente 
instrutório ou cooperativo. Prima facie, depreende-se que a referida comissão não possui função 
jurisdicional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, é uma instituição judiciária 
autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, possuindo função jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo 
Estatuto. Já o art. 68 da aludida norma supralegal prevê que os Estados Partes na Convenção se 
comprometem a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes, o que denota de forma 
patente seu caráter vinculante. Acentue-se que as deliberações internacionais de direitos humanos 
decorrentes dos processos de responsabilidade internacional do Estado podem resultar em: 
recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer 
caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos 
internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da 
observância dos direitos humanos. Desta feita, a despeito do que fora aduzido no inteiro teor do voto 
proferido no REsp 1.640.084/SP – no sentido de que o crime de desacato é incompatível com o art. 13 
do Pacto de São José da Costa Rica, por afrontar mecanismos de proteção à liberdade de pensamento 
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e de expressão – certo é que as recomendações não possuem força vinculante, mas, na ótica 
doutrinária, tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha". Outrossim, cabe ressaltar, 
não houve nenhuma deliberação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) sobre eventual 
violação do direito à liberdade de expressão por parte do Brasil, mas tão somente pronunciamentos 
emanados pela CIDH. Ainda que assim não fosse, a Corte Interamericana de Direitos já se posicionou 
acerca da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto. Nessa toada, tem-se que o 
crime de desacato não pode, sob qualquer viés, seja pela ausência de força vinculante às 
recomendações expedidas pela CIDH, seja pelo viés interpretativo, ter sua tipificação penal afastada. 

 

PRIMEIRA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.599.097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão 
Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017, DJe 27/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Aposentadoria de professor. Implementação dos requisitos após a edição da Lei 
n. 9.876/99. Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial 
– RMI do benefício.  

DESTAQUE 

É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação 
básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão 
do benefício antes da edição da Lei n. 9.876/99. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia à aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor da educação 
básica. De início, a atividade do professor era classificada como penosa, sendo o tempo de serviço 
necessário para a aposentadoria reduzido, como ocorria com outras categorias enquadradas como 
atividade especial. Entretanto, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 18/81, a atividade de 
professor deixou de ser considerada especial, passando a ser regida por regra diferenciada, na qual se 
exige um tempo de serviço menor em relação a outras atividades (redução de 5 anos), desde que 
comprovado o exclusivo trabalho na função de magistério. Outrossim, a Constituição da República de 
1988, em sua redação original, tratou da aposentadoria especial no inciso II do art. 202 e a 
aposentadoria do professor no inciso III, ou seja, excluiu a atividade de magistério do rol de atividades 
especiais, garantindo, tão somente, a redução no tempo de serviço, requisito mantido na reforma do 
Regime Geral de Previdência - RGPS realizada por meio da EC n. 20/98. Com efeito, não sendo a 
aposentadoria de professor considerada especial nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/91, mas, sim, 
uma aposentadoria diferenciada devido à redução do tempo de contribuição necessário, não há como 
afastar a aplicação do fator previdenciário no cálculo do benefício, ressalvados os casos em que o 
segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da edição da Lei n. 
9.876/99. 

 

SEGUNDA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.650.759-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, julgado 
em 6/4/2017, DJe 1/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Treinador de futebol. Conselho Regional de Educação Física. Inscrição. Não 
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obrigatoriedade. 

DESTAQUE 

O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos profissionais 
graduados em Educação Física, não havendo obrigatoriedade legal de registro junto ao respectivo 
Conselho Regional.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A presente controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de futebol em 
Conselho Regional de Educação Física. Inicialmente, verifica-se que a Lei n. 9.696/98 – que dispõe 
sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselhos Federal e 
Regionais – determina, em seus arts. 2º e 3º, respectivamente, os profissionais que deverão ser 
inscritos nos quadros dos Conselhos de Educação Física, bem como suas respectivas competências. 
Por seu turno, o art. 3º, I, da Lei n. 8.650/1993, ao tratar das relações de trabalho do Treinador 
Profissional de Futebol, prevê que o exercício dessa profissão fica assegurado preferencialmente, 
dentre outros, aos profissionais graduados em Educação Física. Com base nesses diplomas legais, o 
STJ consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há nenhum comando normativo que determine 
a inscrição de treinadores/técnicos de futebol nos Conselhos Regionais de Educação Física. 

 

TERCEIRA TURMA 

PROCESSO 
REsp 1.537.012-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Construção e incorporação imobiliária. Falência da construtora. Rescisão do 
contrato de permuta do terreno mediante sentença falimentar. Nova alienação 
sem a indenização devida aos antigos adquirentes das unidades autônomas do 
empreendimento frustrado. 

DESTAQUE 

O proprietário de terreno objeto de contrato de permuta com incorporadora/construtora, rescindido por 
decisão judicial no curso do processo falimentar desta, tem responsabilidade pelos danos sofridos pelos 
antigos adquirentes de unidades autônomas no empreendimento imobiliário inacabado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade do proprietário de terreno objeto de permuta com 
incorporadora em face de antigos promitentes compradores de unidades autônomas. No caso, tendo 
sido frustrado o empreendimento imobiliário em razão da falência da construtora, os proprietários do 
terreno permutado requereram a rescisão contratual no juízo falimentar, o que lhes foi deferido, com o 
respectivo levantamento dos gravames, retornando ao estado anterior. Após, juntamente com uma 
segunda construtora, realizaram novo contrato de incorporação, tendo sido concluída a obra, o que teria 
gerado danos aos antigos adquirentes de unidade autônoma no primeiro e inacabado empreendimento. 
Com base nessas premissas, salienta-se, de início, que os contratos de incorporação são regidos pela 
Lei Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que, na sua versão original, busca evitar lesão à 
economia popular, impondo uma série de exigências e penalidades ao incorporador. Nesse ponto, é de 
se entender que a fórmula prevista no art. 43, inciso III, da Lei n. 4.591/64 – crédito privilegiado na 
falência – não exime os proprietários da garantia legal de indenização prevista no art. 40, § 3º, do 
mesmo diploma legal, para o caso de nova alienação do terreno sem a indenização dos titulares 
(adquirentes) das unidades autônomas, mesmo com a rescisão contratual da permuta decretada pelo 
juízo falimentar. Vê-se que a sistemática protetiva imposta pelo art. 40 da Lei n. 4.591/64, mormente a 



8 

 

constante nos seus §§ 3º e 4º, busca resguardar direitos correspondentes a aquisição das unidades 
autônomas, evitando-se o enriquecimento sem causa do proprietário do terreno, em cujo favor se 
operou a rescisão contratual. Impõe-se, assim, a restrição ao poder de negociar a unidade cujo contrato 
fora objeto de rescisão, garantindo ao seu antigo adquirente o pagamento da respectiva indenização. 
Cumpre ressaltar que a condição para o reembolso aos adquirentes ocorre desde que tenha havido 
acréscimo, ou construção, ou investimento no terreno. De outro lado, a partir da leitura do disposto no 
artigo 43 e seus incisos, especialmente do inciso III, para hipótese de falência do incorporador, tem-se 
que os dispositivos não são incompatíveis, mas complementares, eis que ambos são sistemas jurídicos 
de proteção dos adquirentes das unidades autônomas. Mesmo a circunstância da habilitação do 
adquirente no processo de falência como credor privilegiado não isenta o proprietário do terreno da 
restrição legal existente sobre o imóvel, ficando condicionada qualquer nova alienação ao pagamento da 
respectiva indenização. Enfim, a habilitação do crédito do adquirente da unidade autônoma no processo 
falimentar do incorporador não autoriza que o proprietário do terreno aliene o objeto da rescisão sem 
que haja o devido pagamento da respectiva indenização, sob pena de seu enriquecimento sem causa. 

 

PROCESSO 
REsp 1.634.063-AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado em 
20/6/2017, DJe 30/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação de investigação de paternidade. Execução de verba pretérita. Prescrição. 
Termo inicial dos alimentos pretéritos contados do trânsito em julgado da 
sentença que declarou a paternidade. 

DESTAQUE 

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de verba 
alimentícia retroativa se inicia tão somente com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a 
paternidade. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Uma das discussões trazidas no bojo do recurso especial consiste em definir o termo inicial do prazo 
prescricional de dois anos para a cobrança das prestações alimentares pretéritas; se do momento em 
que o credor atinge a maioridade, ou a partir do trânsito em julgado da ação investigativa em que fixados 
os alimentos. Na origem, trata-se de ação de investigação de paternidade em que foi indeferida, 
liminarmente, a fixação de alimentos provisórios, por ausência de prova pré-constituída. A verba 
alimentar somente foi deferida na sentença que julgou procedente o pedido inerente à paternidade, 
decisão esta proferida sete anos após o ajuizamento da demanda. Com a fixação de alimentos 
definitivos, as parcelas vincendas passaram imediatamente a ser descontadas diretamente da folha de 
salário do genitor e depositadas em conta bancária à disposição do filho. Quanto aos alimentos 
pretéritos – ou seja, aqueles que retroagiram à data da citação, nos termos do art. 13, § 2º da Lei n. 
5.478/68 – cabe ressaltar que, apesar de autorizado pelo art. 521 do CPC/73, o alimentando optou por 
não promover a sua execução provisória, tendo aguardado o trânsito em julgado da sentença 
investigatória. Com efeito, por ser a demanda relativa à paternidade prejudicial necessária do 
reconhecimento ao direito aos alimentos, a melhor interpretação é a de que a prolação de sentença 
condenatória recorrível ao pagamento de alimentos pretéritos não pode servir de marco para o termo 
inicial do prazo prescricional de dois anos previsto no § 2º do art. 206 do CC/2002. Sobre o tema, 
ademais, a doutrina se manifesta no seguinte sentido: “tratando-se de ação de investigação de 
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o prazo prescricional das prestações vencidas somente 
começa a fluir a partir do momento em que, por estar definitivamente firmada a obrigação, o beneficiário 
podia exigi-las”. Assim, ainda que o exequente fosse maior de idade e pudesse executar 
provisoriamente a sentença, a melhor interpretação do disposto no § 2º do art. 206 do CC/2002, para o 
caso, é a de que o prazo de dois anos para haver as prestações alimentares pretéritas deve ter como 
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termo inicial o trânsito em julgado da sentença da investigatória de paternidade, circunstância que 
tornou indiscutível a obrigação alimentar e o título executivo judicial passou a contar também com o 
indispensável requisito da exigibilidade. 

 

PROCESSO 
REsp 1.611.821-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Ação civil pública. Legitimidade extraordinária. Dados cadastrais de correntistas 
de instituição financeira contratantes de seguro e mútuo financeiro. Sigilo 
bancário. Direito personalíssimo. Afastamento inviável.  

DESTAQUE 

O exercício da legitimação extraordinária, conferida para tutelar direitos individuais homogêneos em 
ação civil pública, não pode ser estendido para abarcar a disposição de interesses personalíssimos, tais 
como a intimidade, a privacidade e o sigilo bancário dos substituídos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão consiste em analisar a possibilidade de o Ministério Público, na condição de 
legitimado extraordinário em ação civil pública, obter informações de consumidores protegidas pelo 
sigilo bancário, com o objetivo de colher provas que demonstrem a utilização reiterada da venda casada 
como prática de mercado pelas instituições financeiras. Inicialmente, cabe salientar que a relação 
nominal de clientes que contrataram determinadas operações num período temporal determinado, se 
encaixa com perfeição no dever de sigilo definido na legislação complementar específica. Muito embora 
não se trate de proteção absoluta, as limitações impostas ao dever legal de sigilo devem ser 
interpretadas de forma restritiva e sempre com muita prudência. Assim, se, por um lado, é fato que o 
sigilo bancário deve ceder quando contrastado com as legítimas expectativas de obtenção de receitas 
públicas ou com o exercício monopolista do poder sancionador do Estado, nos casos de prática de 
ilícitos penais e administrativos; de outro, não se pode ignorar que as informações prestadas no bojo de 
processos judiciais ou administrativos deve observar a restrição de acesso às partes, que delas não 
podem "servir-se para fins estranhos à lide" (art. 3º, da LC n. 105/2001). Observe-se que, quando não 
se está diante de qualquer conduta imputável ao cliente bancário, mas de mera tutela de interesse do 
consumidor, não se olvida que a proteção do sigilo possa ser objeto de afastamento em benefício do 
titular do direito, uma vez que não pode a instituição financeira negar acesso àquelas informações a seu 
cliente. Isso porque a proteção é instaurada em prol do consumidor, daí que, por consequência lógica, 
não pode ser a ele mesmo oposta. Por outra via, porém, não se pode pretender alargar a legitimidade 
para o afastamento temporário do sigilo legalmente assegurado, a fim de abarcar o Ministério Público, 
enquanto autor de uma ação civil pública, a dispor de uma garantia personalíssima e requerer a 
divulgação irrestrita de dados protegidos. Ainda que o intuito declarado pelo parquet seja tão somente o 
de colher provas que demonstrem a utilização reiterada da venda casada como prática de mercado 
pelas instituições financeiras, não se pode chancelar tamanha invasão indiscriminada à intimidade do 
consumidor. Desse modo, enquanto legitimado extraordinário, não é dado ao MP atuar de forma 
dispositiva, abrindo mão de interesses personalíssimos, em nome de quem é por ele substituído na 
demanda. Por fim, deve-se ainda assentar que a publicidade que deve ser dada à propositura de ação 
civil pública não tem a propriedade de flexibilizar direitos a privacidade e intimidade com intuito, ao fim e 
ao cabo, de facilitar o trabalho investigativo do parquet, aproveitando-se da natural assimetria de poder 
do Estado frente os particulares. 

 

PROCESSO REsp 1.670.096-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
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20/6/2017, DJe 27/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Recuperação Judicial. Assembleia Geral. Direito de voto. Credores afetados 
pelo plano de recuperação. Bondholders. Autorização judicial para votar. 
Possibilidade.  

DESTAQUE 

Os bondholders – detentores de títulos de dívida emitidos por sociedades em recuperação judicial e 
representados por agente fiduciário – têm assegurados o direito de voto nas deliberações sobre o plano 
de soerguimento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é definir se determinados credores – in casu, os chamados bondholders - têm ou 
não direito de voto nas assembleias incumbidas de apreciar os planos de recuperação judicial. Os 
bondholders são investidores que adquiriram títulos de dívida (bonds) emitidos por companhias 
brasileiras que buscaram financiar suas atividades no exterior. A emissão desses bonds é 
instrumentalizada por uma escritura (indenture), que deve indicar o nome do agente fiduciário (indenture 
trustee) responsável por atuar em favor dos investidores finais. Em regra, quando a companhia passa 
por processo de recuperação judicial, ante a ausência de previsão expressa na Lei n. 11.101/05, a lista 
de credores por ela apresentada relaciona apenas o nome do agente fiduciário, apontado como credor 
do valor total dos recursos captados na operação de crédito. Ocorre que, na realidade, os verdadeiros 
titulares do interesse econômico-financeiro, que sofrerão diretamente os efeitos da reorganização 
empresarial, são os investidores finais (bondholders), pois são eles os reais credores das recuperandas. 
Por esse motivo, haja vista a norma autorizativa do art. 39, caput, da LFRE, há de se conferir-lhes, a 
possibilidade de votar nas assembleias de credores, a fim de que possam deliberar acerca de questões 
que guardam relação direta com seus interesses.  

 

RECURSOS REPETITIVOS – AFETAÇÃO 

DIREITO CIVIL. TEMA 978 

A Segunda Seção acolheu a proposta de afetação dos recursos especiais ao rito do art. 1.036 do CPC, a 
fim de consolidar o entendimento acerca da seguinte controvérsia: 

Termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se 
alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da 
data da construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de 
seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal. 

REsp 1.665.598-MT e REsp 1.667.189-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2017.  

 

 
 

NOTÍCIAS STJ 
14 a 18 de agosto 

 

 

 
PENAL/PROCESSO PENAL 
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TERCEIRA SEÇÃO ACOLHE RECLAMAÇÃO CONTRA NÃO APLICAÇÃO DE REPETITIVO; RELATOR 
CRITICA “RESISTÊNCIA ESTÉRIL” 
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. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RCL 33862 
 
MANTIDA PROVA TELEFÔNICA EM INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE NA RECICLAGEM DE VIGILANTES 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso em habeas corpus que buscava 
anular a utilização de conversas obtidas em interceptação telefônica ao fundamento de que a quebra de 
sigilo não poderia ser a primeira medida do inquérito policial. 
Segundo o colegiado, a defesa não demonstrou que a interceptação telefônica tenha sido o primeiro ato 
investigatório do inquérito, o que, se provado, poderia realmente levar à invalidação da medida. 
Para o ministro relator do caso, Ribeiro Dantas, não há ilegalidade no uso das conversas captadas, pois o 
juiz que autorizou a interceptação justificou-a como a única forma de obter as informações pretendidas, 
sendo desnecessário esgotar previamente todas as demais tentativas. 
Reciclagem duvidosa 
O caso envolve investigação realizada pela Polícia Federal a respeito de suposta fraude na reciclagem de 
pessoas que trabalham com transporte de valores. Os responsáveis por duas empresas de formação de 
vigilantes em São Paulo passaram a ser investigados depois que a polícia teve acesso a dois certificados 
de reciclagem emitidos em nome de uma mesma pessoa por empresas diferentes, mas com período e 
carga horária iguais. 
As investigações preliminares levaram a indícios da existência de uma organização criminosa formada por 
empresários e funcionários de empresas de segurança privada, com o objetivo de fraudar o procedimento 
de reciclagem. 
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Indícios razoáveis 
No STJ, a defesa de um dos investigados pediu a anulação das provas colhidas, alegando que a 
autoridade policial desrespeitou o artigo 2º da Lei 9.296/96, pois poderia ter ouvido os acusados e os 
proprietários das empresas antes de ter solicitado as interceptações telefônicas. 
De acordo com o ministro Ribeiro Dantas, a afirmação de que a quebra do sigilo seria a medida inicial no 
âmbito do inquérito, como sustenta a defesa, não procede. 
“No caso em exame, antes da representação e da autorização das interceptações, foi coletado material 
probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se 
denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico”, explicou o ministro. 
Ribeiro Dantas disse ainda que a decisão de deferimento da medida descreveu com clareza a 
investigação realizada até aquele ponto e apresentou indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva. 
Dessa forma, a decisão é idônea e não merece reparo. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 46492 
 
MANTIDA DENÚNCIA CONTRA DELEGADO SUSPEITO DE SUBTRAÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS 
APREENDIDOS EM GO 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido para anular decisão judicial que 
recebeu denúncia contra delegado da Polícia Civil de Goiás acusado de integrar grupo suspeito de retirar 
e distribuir peças de veículos apreendidos em Planaltina (GO). A decisão do colegiado foi unânime. 
De acordo com o Ministério Público de Goiás, durante o período em que atuou na delegacia da cidade 
goiana, o delegado – utilizando seu cargo e com a ajuda de outros agentes da Polícia Civil – retirou peças 
de veículos para utilizar de forma particular ou para entregá-las de forma ilícita a outras pessoas. Segundo 
o MP, faltavam peças em pelo menos 25 carros e 36 motocicletas apreendidas. 
Também foram apontados pelo MP indícios de que o grupo recebia dinheiro para liberar automóveis 
apreendidos. 
A denúncia recebida pelo juiz de primeiro grau atribuiu ao delegado os supostos crimes de associação 
criminosa, peculato, concussão, corrupção, prevaricação e usurpação de função pública. No entanto, 
segundo a defesa, a decisão de recebimento da denúncia seria nula, pois não apresentou motivação ou 
fundamentação válida. A defesa também questionava o não oferecimento de prazo para a apresentação 
de defesa preliminar. 
Natureza interlocutória 
O pedido de habeas corpus foi inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Em análise de 
recurso apresentado pela defesa ao STJ, o ministro relator, Joel Ilan Paciornik, destacou que a decisão 
que recebe a denúncia tem natureza interlocutória e dispensa fundamentação extensa. 
Em consonância com a conclusão do tribunal goiano, o relator apontou que, embora de forma sucinta, o 
magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão e apontou a existência de elementos indiciários aptos 
a vincular o delegado aos supostos crimes descritos na denúncia. 
“Assim, considerando que, no caso dos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu ser apta a 
acusação, não estando demonstrados quaisquer casos de rejeição da denúncia, não há falar em flagrante 
ilegalidade na decisão que determina seu recebimento”, concluiu o ministro ao negar o recurso em habeas 
corpus.  
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 83561 
 
MANTIDA DENÚNCIA CONTRA DELEGADO SUSPEITO DE SUBTRAÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS 
APREENDIDOS EM GO 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido para anular decisão judicial que 
recebeu denúncia contra delegado da Polícia Civil de Goiás acusado de integrar grupo suspeito de retirar 
e distribuir peças de veículos apreendidos em Planaltina (GO). A decisão do colegiado foi unânime. 
De acordo com o Ministério Público de Goiás, durante o período em que atuou na delegacia da cidade 
goiana, o delegado – utilizando seu cargo e com a ajuda de outros agentes da Polícia Civil – retirou peças 
de veículos para utilizar de forma particular ou para entregá-las de forma ilícita a outras pessoas. Segundo 
o MP, faltavam peças em pelo menos 25 carros e 36 motocicletas apreendidas. 
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Também foram apontados pelo MP indícios de que o grupo recebia dinheiro para liberar automóveis 
apreendidos. 
A denúncia recebida pelo juiz de primeiro grau atribuiu ao delegado os supostos crimes de associação 
criminosa, peculato, concussão, corrupção, prevaricação e usurpação de função pública. No entanto, 
segundo a defesa, a decisão de recebimento da denúncia seria nula, pois não apresentou motivação ou 
fundamentação válida. A defesa também questionava o não oferecimento de prazo para a apresentação 
de defesa preliminar. 
Natureza interlocutória 
O pedido de habeas corpus foi inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Em análise de 
recurso apresentado pela defesa ao STJ, o ministro relator, Joel Ilan Paciornik, destacou que a decisão 
que recebe a denúncia tem natureza interlocutória e dispensa fundamentação extensa. 
Em consonância com a conclusão do tribunal goiano, o relator apontou que, embora de forma sucinta, o 
magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão e apontou a existência de elementos indiciários aptos 
a vincular o delegado aos supostos crimes descritos na denúncia. 
“Assim, considerando que, no caso dos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu ser apta a 
acusação, não estando demonstrados quaisquer casos de rejeição da denúncia, não há falar em flagrante 
ilegalidade na decisão que determina seu recebimento”, concluiu o ministro ao negar o recurso em habeas 
corpus.  
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 83561 
 
MANTIDA CONDENAÇÃO DE EX-VEREADOR QUE INDICOU PRESO PARA ASSESSOR 
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou a pretensão de um ex-vereador de Várzea 
Grande (MT) condenado com base na Lei de Improbidade Administrativa por ter indicado para seu 
gabinete um assessor que estava preso em regime fechado no momento da nomeação. 
Por maioria, a turma seguiu a posição do ministro Benedito Gonçalves, pelo não conhecimento do recurso 
em virtude da impossibilidade de serem reexaminadas as conclusões do tribunal de origem sobre a 
presença ou não de dolo na conduta do ex-vereador. 
Segundo o ministro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença condenatória por entender 
que houve dolo na conduta do ex-vereador ao indicar para o cargo de assessor parlamentar um homem 
que cumpria pena de 20 anos por roubo seguido de morte. Dessa forma, de acordo com o ministro, seria 
inviável inverter tal entendimento, já que isso exigiria o reexame das provas do processo, o que não é 
admitido em recurso especial. 
A turma considerou que a Súmula 7 do STJ impede a análise dos argumentos apresentados pelo ex-
vereador, entre eles o de que não teria conhecimento da condenação e o de que não seria o responsável 
direto pela nomeação, já que apenas indicou o assessor para o cargo. 
Trabalho impossível 
Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, a sentença que condenou o homem indicado 
para o cargo transitou em julgado em outubro de 1997, e ele foi nomeado para o período de maio de 1999 
a dezembro de 2000. 
Ainda segundo o MP, além da nomeação ser ilegal, o assessor estava efetivamente preso nesse período, 
inviabilizando o trabalho, independentemente de a função não exigir o cumprimento de jornada diária na 
Câmara de Vereadores de Várzea Grande. 
Com a decisão do STJ, fica mantida a sentença que condenou o ex-vereador a devolver os valores de 
salário pagos ao assessor preso, além de multa de cinco vezes o valor da remuneração de vereador, 
suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o poder público também por 
três anos. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1296804 
 
SEXTA TURMA ANULA JÚRI POR USO DE ALGEMA EM RÉU DURANTE JULGAMENTO 
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, anulou uma sessão do tribunal do júri 
porque o réu, acusado de homicídio, foi mantido algemado durante todo o julgamento. O voto que 
prevaleceu, do ministro Sebastião Reis Júnior, determinou a anulação do julgamento com base em 
decisão semelhante dada em outro caso analisado pelo STJ (RHC 76.591). 
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O réu – acusado de matar o próprio tio, crime pelo qual foi condenado – obteve o direito de recorrer em 
liberdade. Ainda assim, durante a sessão do júri, teve de usar algemas, sob a alegação de que não havia 
número de policiais suficientes para garantir a segurança no local. 
“No caso presente, ainda existe o fato de ter sido facultado ao agravante o direito de recorrer em liberdade 
mesmo condenado, fato que, por si só, demonstra ausência de periculosidade e, por conseguinte, 
ausência de motivo para que permanecesse algemado durante seu julgamento”, ressaltou o ministro. 
Requisitos 
Após a condenação pelo júri popular, a defesa apelou ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a 
nulidade do julgamento em razão do uso de algemas, mas a corte de segunda instância não viu qualquer 
ilegalidade no fato e negou o pedido. 
No recurso ao STJ, a defesa argumentou que o tribunal de origem se limitou a considerar que a medida 
seria autorizada por sua excepcionalidade, mas deixou de analisar se estariam atendidos os requisitos 
indispensáveis para justificar o uso de algemas. Alegou ainda que o fórum onde houve a sessão do júri 
teria policiamento adequado e suficiente. 
Precedente 
Sebastião Reis Júnior citou precedente do STJ em caso semelhante, que anulou julgamento de réu que 
permaneceu algemado durante o júri, ao argumento de que o princípio da presunção de inocência exige 
que o acusado seja tratado com respeito e dignidade e que não seja equiparado àquele sobre quem já 
pesa uma condenação definitiva. 
O ministro, em seu voto, reconheceu a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo 4º Tribunal do Júri 
da Comarca da Capital/SP e determinou que o acusado “seja submetido a novo julgamento em plenário, a 
ser realizado sem o uso de algemas, salvo a ocorrência de algum motivo concreto, devidamente relatado e 
que justifique a imposição do gravame”. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): AREsp 1053049 
 
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA LEVA STJ A REJEITAR DENÚNCIA 
CONTRA GOVERNADOR DO AMAPÁ 
Por entender não ter havido adequada especificação dos fatos criminosos e individualização das supostas 
ações ilegais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu rejeitar denúncia contra o 
governador do Amapá, Antônio Waldez Góes da Silva, apontado pelo Ministério Público como integrante 
de grupo responsável por fraudar licitação no estado. A decisão foi unânime. 
De acordo com o MP, em 2009, o governador teria aproximado agentes públicos e empresários para 
promover licitação com o objetivo de escolher empresa predeterminada como vencedora, em troca da 
cessão de uso de um veículo em sua campanha ao Senado, em 2010. A denúncia atribuía ao chefe do 
Executivo estadual os crimes de associação criminosa, peculato, frustação do caráter competitivo da 
licitação e prorrogação ilegal de contrato. 
A relatora da ação penal, ministra Nancy Andrighi, destacou que, conforme o artigo 41 do Código de 
Processo Penal, são requisitos de validade da denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 
No caso de concurso de agentes, a relatora destacou que a denúncia deve delimitar de forma 
individualizada a conduta de cada coator ou partícipe das ações delituosas, salvo nas circunstâncias de 
todos terem praticado igualmente a ação criminosa e não haver a possibilidade de distinção entre as 
condutas. 
Delimitação 
Ao analisar a denúncia, a ministra concluiu que os fatos narrados pelo Ministério Público não foram 
suficientemente delimitados para demonstrar, de forma individualizada, como o governador teria 
contribuído para a frustação da licitação. Para a relatora, as condutas particularizadas na denúncia 
também não  evidenciam  sua contribuição à apropriação ou ao desvio de dinheiro ou bens públicos. 
“Diante desses fatores, a denúncia pode ser qualificada como genérica, pois prejudica a adequada 
representação dos supostos fatos criminosos e impede a compreensão da acusação que é imputa ao 
denunciado, causando, por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa”, concluiu a ministra ao 
rejeitar a denúncia. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): APn 823 
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DIREITO CIVIL 
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 
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 
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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. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 167437 
 
STJ MANTÉM INDENIZAÇÃO A PACIENTE QUE FICOU EM ESTADO VEGETATIVO APÓS 
ANESTESIA 
Por unanimidade, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a condenação do 
Hospital Santa Lúcia, em Brasília, do plano de saúde Cassi e de dois anestesistas ao pagamento solidário 
de pensão vitalícia e de indenização por danos morais a uma paciente que ficou em estado vegetativo 
após receber anestesia em procedimento cirúrgico. A indenização também foi estendida às filhas da 
paciente. 
Na ação de reparação por danos materiais, as filhas da paciente afirmaram que ela foi atendida de forma 
negligente após ter sido internada para tratamento de apendicite aguda. Segundo a família, em virtude de 
complicações geradas pela anestesia, ela sofreu depressão respiratória seguida de parada 
cardiorrespiratória – eventos que a deixaram em estado vegetativo. 
Em primeira instância, o juiz condenou de forma solidária o hospital, os médicos anestesistas e o plano de 
saúde a pagar R$ 80 mil por danos morais à paciente e R$ 30 mil por danos morais a cada filha, além de 
uma pensão vitalícia no valor de 20 salários mínimos. 
Os valores da condenação foram modificados em segundo grau pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDF), que fixou a pensão vitalícia em 11,64 salários mínimos, a indenização para cada filha em 
R$ 20 mil e para a paciente em R$ 60 mil. 
Danos permanentes 
Um dos médicos e o Hospital Santa Lúcia apresentaram recursos especiais ao STJ. O anestesista alegou 
ter sido abusivo o valor fixado pelo TJDF a título de danos morais. Já de acordo com o hospital, não houve 
falhas nos procedimentos adotados em relação à paciente, que teria recebido atendimento rápido e dentro 
das normas técnicas aplicáveis ao seu quadro clínico. 
Ao analisar o recurso do anestesista, o ministro relator, Moura Ribeiro, destacou que a condenação fixada 
em segunda instância levou em conta o estado vegetativo da paciente e da necessidade de tratamento 
médico pelo resto de sua vida. 
“Ademais, a lei não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral, que entretanto deve 
encontrar repouso na regra do artigo 944 do Código Civil. Por isso, esta corte tem se pronunciado 
reiteradamente no sentido de que o valor de tal reparação deve ser arbitrado em montante que 
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a 
vítima”, apontou o relator. 
Responsabilidade objetiva 
Em relação ao recurso do hospital, o ministro Moura Ribeiro destacou que o tribunal do DF entendeu ter 
havido responsabilidade objetiva da instituição pela conduta culposa de médico integrante de seu corpo 
clínico, que não estava presente na sala de repouso e recuperação de pacientes em estado pós-
anestésico. 
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Além da doutrina especializada, a Resolução 1.363/93 do Conselho Federal de Medicina estipula que o 
trabalho do médico anestesista se estende até o momento em que todos os efeitos da anestesia 
administrada tenham terminado. 
“Isso porque, conforme bem pontuado na doutrina, pode haver no organismo do paciente quantidade 
suficiente da substância anestesiante, ainda não metabolizada, que pode agir repentinamente, causando, 
na falta de atendimento imediato, parada respiratória, cuja consequência pode ser a morte. O paciente, 
portanto, deve ser monitorado constantemente até que atinja um quadro de total estabilidade”, concluiu o 
ministro ao negar o recurso especial do hospital. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1679588 
 
TERCEIRA TURMA RECONHECE EXCESSO EM PRISÃO DE HOMEM QUE DEVE QUASE R$ 200 MIL 
DE PENSÃO À EX-MULHER 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade de votos, concedeu habeas 
corpus a um homem preso por não ter pago à ex-mulher uma dívida de pensão alimentícia acumulada em 
quase R$ 200 mil. O colegiado entendeu que a prisão civil do alimentante só poderia ser aplicada em 
relação às três últimas parcelas da pensão, devendo o restante da dívida ser cobrado pelos meios 
ordinários. 
A prisão foi decretada em razão de sucessivos descumprimentos de acordos com a ex-esposa, que 
culminaram no débito de quase R$ 200 mil, acumulados por mais de cinco anos. 
Para a Terceira Turma, exigir o pagamento de todo esse montante, sob pena de restrição da liberdade, 
configura excesso, além de medida incompatível com os objetivos da prisão civil por dívida alimentar, que 
é garantir a sobrevida do alimentado. 
A relatora do habeas corpus, ministra Nancy Andrighi, destacou ainda o fato de a alimentada ser maior e 
capaz. “Embora se possa ainda admitir a iminência do risco alimentar, este, em algumas situações, pode 
ser minorado, ou mesmo superado, de forma digna, com o próprio labor”, disse a ministra. 
Circunstâncias específicas 
Nancy Andrighi reconheceu que os alimentos podem ser cobrados por ex-cônjuges, mas defendeu a 
necessidade de ajustar a possibilidade de prisão civil para um período que, ao menos teoricamente, possa 
representar risco de sobrevida do alimentado. 
“Esse posicionamento é uma excepcionalidade, ditada pelas circunstâncias específicas aqui ocorridas, que 
dizem de marchas e contramarchas no curso da execução que teve dois acordos entabulados, 
cumprimentos parciais e um acúmulo de débito que, por certo, não estão sendo cobrados para a mantença 
imediata da alimentada, razão pela qual são retirados os pressupostos autorizadores da prisão civil”, 
explicou a relatora. 
 
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. 
 
REGRA QUE IMPEDE CURSO DE PRAZO DECADENCIAL CONTRA INCAPAZES NÃO PODE SER 
ESTENDIDA A TERCEIROS 
A causa impeditiva de prescrição ou decadência em favor dos incapazes, prevista no artigo 169, I, do 
Código Civil de 1916 e no artigo 198, I, do CC/2002 não pode ser estendida para beneficiar terceiros, 
mesmo que aqueles sejam interessados na demanda. 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso para julgar 
improcedente, com base na decadência, um pedido de anulação de venda de imóvel ajuizado 15 anos 
após a celebração do negócio. Em primeira e segunda instância, o pedido foi acolhido com a justificativa 
de que, na época da propositura da ação, os filhos de um dos contratantes eram parte interessada na 
anulação e, por serem ainda incapazes, estavam protegidos pela não fluência do prazo de decadência. 
A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ, afirmou que a causa impeditiva de prescrição ou 
decadência em favor dos incapazes não pode ser aproveitada por terceiros. O intuito da proteção, 
segundo a magistrada, é a tutela dos direitos do menor incapaz, não alcançando terceiros inclusive nos 
casos em que há um direito em comum. 
Proteção exclusiva 
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“Não cabe ao intérprete ampliar o seu espectro de incidência, a fim de abarcar terceiros a quem a lei não 
visou proteger. Em outras palavras, a suspensão do prazo prescricional ou decadencial prevista no artigo 
169, I, do CC/16 aproveita exclusivamente ao absolutamente incapaz”, disse a ministra. 
No caso analisado, o sócio de uma empresa buscou anular a venda de terreno feita pelo outro sócio a sua 
mulher, alegando simulação. O juízo de primeira instância julgou procedente a demanda, deixando de 
aplicar o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, parágrafo 9º, do CC/16. O entendimento 
foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). 
Segundo o acórdão recorrido, os filhos eram beneficiários da anulação, já que parcela do patrimônio 
retornaria ao pai, e após liquidação seria partilhado novamente. Dessa forma, foi considerada a causa 
impeditiva da decadência, viabilizando a anulação da venda 15 anos após o negócio. 
A não extensão da causa impeditiva de prescrição ou decadência a terceiros, segundo Nancy Andrighi, 
não significa prejuízo para os filhos menores de idade, já que estes podem pleitear a anulação do negócio 
quando forem capazes. 
A ministra lembrou que a não fluência do prazo prescricional devido a causas suspensivas ou impeditivas 
só é admitida para resguardar interesses superiores à própria segurança jurídica, como a proteção de 
incapazes ou de indivíduos que estejam a serviço do país, por exemplo. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1670364 
 
JAIR BOLSONARO TERÁ DE INDENIZAR DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO POR DANOS MORAIS 
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) terá de indenizar por danos morais a também deputada 
federal Maria do Rosário (PT-RS) por ofensas à sua dignidade. A decisão é da Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ao rejeitar recurso do deputado e confirmar condenação que lhe foi imposta pela 
Justiça do Distrito Federal. 
Bolsonaro afirmou publicamente, em discurso proferido na Câmara do Deputados, em vídeo postado em 
sua página pessoal no YouTube e em entrevista concedida ao jornal Zero Hora, que não estupraria Maria 
do Rosário pois ela não mereceria, “porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, 
jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar, porque não merece”. 
Em primeiro grau, a sentença condenou Bolsonaro a indenizar a deputada em R$ 10 mil e a postar a 
decisão em sua página oficial no YouTube, sob pena de multa diária. O Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDF) determinou a publicação da retratação de Bolsonaro em jornal de grande circulação, em 
sua página oficial no Facebook e em sua página no YouTube. 
Em recurso ao STJ, Bolsonaro alegou que não poderia ser responsabilizado por seu discurso, por estar 
coberto pela imunidade parlamentar, visto que a fala foi proferida no plenário da Câmara do Deputados e 
que a entrevista foi concedida dentro de seu gabinete parlamentar. 
Inaplicável 
A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, afirmou que a imunidade parlamentar é uma “garantia 
constitucional, e não privilégio pessoal”. A ministra explicou que a imunidade não é absoluta, pois 
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a inviolabilidade dos deputados federais e 
senadores por opiniões, palavras e votos, prevista no artigo 53 da Constituição Federal, é inaplicável a 
crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda relação com o exercício do mandato. 
 
De acordo com a ministra, a ofensa feita por Bolsonaro, segundo a qual Maria do Rosário “não ‘mereceria’ 
ser vítima de estupro, em razão de seus dotes físicos e intelectuais, não guarda nenhuma relação com o 
mandato legislativo do recorrente”. 
Para a ministra, considerando que a ofensa foi divulgada na imprensa e na internet, o simples fato de o 
parlamentar estar no recinto da Câmara dos Deputados “é elemento meramente acidental, que não atrai a 
aplicação da imunidade”. 
Segundo a relatora, “é óbvio” que, para o desempenho de suas funções, os parlamentares não precisam 
se manifestar sobre qual mulher “mereceria” ou não ser estuprada, nem emitir qualquer juízo de valor 
sobre atributos femininos, sejam eles positivos ou negativos. 
Violência à mulher 
Nancy Andrighi considerou que a ofensa suportada por Maria do Rosário toca em uma questão de extrema 
sensibilidade para a sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. 
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“Ao afirmar que a recorrida não ‘mereceria’ ser estuprada, atribui-se ao crime a qualidade de prêmio, de 
benefício à vítima, em total arrepio do que prevê o ordenamento jurídico em vigor”, disse a ministra. Ao 
mesmo tempo, segundo ela, esse discurso machista reduz a mulher à situação de mero objeto, que se 
submete à avaliação do ofensor sobre servir ou não à satisfação da lascívia violenta. 
Para a ministra, a frase “não merece ser estuprada” constitui expressão “vil”, que menospreza “de modo 
atroz a dignidade de qualquer mulher”, sendo patentes a ofensa à dignidade de Maria do Rosário e a 
necessidade de reparação do dano, conforme estabelecido pelo TJDF. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1642310 
 
PROPRIETÁRIO PODE OPTAR POR VALOR A SER PAGO AO POSSUIDOR DE MÁ-FÉ PELAS 
BENFEITORIAS NECESSÁRIAS FEITAS NO IMÓVEL 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, reformou acórdão do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que, no ressarcimento de benfeitorias necessárias realizadas por 
possuidor de má-fé, não garantiu ao proprietário do imóvel o direito de optar pelo pagamento com base no 
valor atual dos acréscimos ou naquele efetivamente gasto à época de sua realização. 
O caso envolveu uma ação reivindicatória contra posse injusta de imóvel. O juiz de primeiro grau 
determinou a restituição do imóvel, mas também o ressarcimento das benfeitorias necessárias realizadas 
no imóvel pelos ocupantes. 
De acordo com o processo, a benfeitoria seria um muro de arrimo, e, em razão de sua construção, o 
proprietário deveria restituir ao possuidor de má-fé cerca de R$ 19 mil, atualizados desde a data da obra 
(fevereiro de 2002). 
Violação reconhecida 
No STJ, o proprietário do imóvel alegou violação do artigo 1.222 do Código Civil de 2002, segundo o qual 
"o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o 
seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual". 
Segundo ele, o valor de R$ 19 mil, deferido como indenização, acrescido de juros e correção, já 
ultrapassaria os R$ 30 mil, enquanto o valor apresentado em laudo pericial para a realização da mesma 
obra ficava em R$ 9 mil. 
O relator, ministro Villas Bôas Cueva, reconheceu que o acórdão do TJMG negou vigência à disposição 
expressa no Código Civil “ao não facultar ao reivindicante o direito de opção entre o valor atual das 
benfeitorias ou aquele do seu custo à época da realização da melhoria”. 
A Terceira Turma determinou, então, que, no cumprimento de sentença, o juiz conceda ao proprietário do 
imóvel “a oportunidade de fazer a opção do valor de pagamento da indenização que lhe convier, nos 
termos da legislação civil”. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1613645 
 
SUPRESSÃO DE SOBRENOMES DE MENOR COM NOME EXTENSO NÃO VIOLA SEGURANÇA 
JURÍDICA 
Por não verificar violação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos da vida civil, a 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu que um adolescente de 12 anos reduza o 
seu nome com a retirada de dois sobrenomes paternos. De forma unânime, o colegiado concluiu que a 
forma reduzida do nome mantém inalterada a identificação familiar, pois preserva a identidade da mãe e 
do pai, que ainda manterá um de seus sobrenomes no registro do filho.    
“O recorrente é menor, e na alteração pleiteada manterá seu prenome, o patronímico materno e paterno – 
nessa ordem –, apenas extirpando os termos indevidamente inclusos, que tornam nome extenso e 
discrepante do resto do grupo familiar”, ressaltou a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi. 
Originalmente, a ação de retificação de registro civil buscava a redução do nome do menor, com a 
supressão de dois sobrenomes paternos, além da correção de inconsistências registrais. Em primeiro e 
segundo graus, foi autorizada apenas a retificação do sobrenome da avó materna. Para o tribunal, a 
extensão do nome não seria motivo suficiente para flexibilizar o princípio da imutabilidade do registro. 
Evolução jurisprudencial 
A ministra Nancy Andrighi destacou inicialmente que a tradição jurídica brasileira – e também a própria Lei 
de Registros Públicos – apresenta severa restrição às possibilidades de alteração do prenome e 
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sobrenome das pessoas. Todavia, a ministra apontou que, em recente evolução jurisprudencial, os 
tribunais, sem se descuidar da segurança jurídica, têm admitido alterações de nome para além das 
possibilidades legais. 
“Essa evolução jurisprudencial decorre não apenas da existência de novas soluções práticas para a 
preservação da segurança jurídica, mas também da generalização da percepção de que o nome, antes de 
ser um signo individualizador da pessoa perante a sociedade, é um atributo da personalidade, razão pela 
qual agrega à pessoa características imanentes, que podem, inclusive, ter tom autodesairoso”, afirmou a 
ministra. 
No caso analisado, a relatora destacou que a alteração de nome para o grupo de indivíduos menores de 
idade não viola o princípio da segurança jurídica, já que os menores, em geral, não exercem diretamente 
os atos da vida civil. A ministra também lembrou que a petição inicial de retificação registral foi assinada 
por ambos os genitores, o que demonstra não haver discordância a respeito da alteração do nome do filho. 
“Repisando que essa mesma alteração pode ser processada após a maioridade do recorrente, foge à 
razoabilidade que deve nortear as manifestações judiciais vedar, agora, a alteração pretendida”, concluiu a 
ministra ao acolher o pedido de retificação. 
 
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. 
 
DIREITO EMPRESARIAL 
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. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1660198 
 
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DEPENDE DE INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE ACIONISTAS NA 
DATA DA ASSEMBLEIA 
Ainda que a assembleia geral ordinária declare a distribuição de dividendos relativa a período em que o 
ex-acionista detinha papéis da empresa, o direito ao recebimento é garantido apenas àqueles que 
integrem o quadro de acionistas no momento dessa declaração. 
O entendimento unânime foi firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao 
restabelecer sentença que havia julgado improcedente ação de cobrança proposta por ex-acionista contra 
a Antarctica Polar S.A. (posteriormente incorporada pela Ambev). Segundo a ex-acionista, em 2001, ela 
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vendeu suas ações ordinárias sob a promessa de que, além do valor referente à alienação dos papéis, 
também receberia os dividendos relativos ao exercício daquele ano. 
Para o juiz de primeira instância, a autora não tinha direito ao recebimento dos lucros porque não fazia 
mais parte do quadro de acionistas no momento da realização da assembleia ordinária que declarou a 
distribuição de dividendos, em 2002. 
Data da declaração 
Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença por entender que 
a autora era titular das ações ordinárias no período utilizado pela assembleia para apuração dos valores 
de dividendos. Para o tribunal gaúcho, o fato de a ex-acionista ter vendido suas ações não lhe retirou o 
direito ao recebimento dos valores. 
O relator do recurso especial da Ambev, ministro Luis Felipe Salomão, destacou inicialmente que, segundo 
o artigo 205 da Lei das Sociedades Anônimas, a companhia deve pagar o dividendo das ações à pessoa 
que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação. 
Com base em outros dispositivos da mesma lei, o relator também ressaltou que a distribuição de 
dividendos é vedada antes da prévia demonstração dos lucros líquidos da empresa. Apenas após a 
apresentação das demonstrações financeiras, ao término do exercício social, é que deverá ser realizada 
assembleia geral para deliberação sobre a distribuição dos valores. 
“Em vista das disposições legais, tão somente o fato de deter ações no período do exercício a que 
correspondem os dividendos não resulta que exsurja automático direito a eles, visto que, consoante 
pacífico entendimento doutrinário, assiste direito apenas àquele que, na data do ato de declaração do 
dividendo, estiver inscrito como proprietário ou usufrutuário da ação”, concluiu o ministro ao acolher o 
recurso especial da Ambev. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1326281 
 
JUÍZO UNIVERSAL DEVE AVALIAR SE BEM É INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE DE EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO 
Apesar de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já ter decidido que o credor fiduciário de bens móveis ou 
imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal da recuperação mantém sua 
competência para decidir se o bem alienado é indispensável à atividade produtiva da empresa em 
processo de recuperação. 
Com base nesse entendimento, a Terceira Turma determinou que seja submetido ao juízo universal a 
avaliação da essencialidade produtiva de uma empilhadeira a combustão que foi objeto de busca e 
apreensão movida pelo Bradesco após uma empresa em recuperação não ter quitado dívida com o banco. 
O bem havia sido oferecido como garantia em contrato de alienação fiduciária. 
Suspensão da ordem 
Em primeira instância, o juiz julgou procedente o pedido e consolidou o banco na posse e propriedade 
plena da empilhadeira. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
Para o tribunal mineiro, nos casos de alienação fiduciária em garantia em que há o descumprimento 
contratual da empresa em recuperação, independentemente de se tratar de bem essencial ao 
desenvolvimento da atividade empresarial, haverá a suspensão da ordem de consolidação da posse do 
bem apenas durante o prazo de 180 dias após o deferimento judicial do plano de recuperação. 
Após o prazo, o TJMG concluiu que, conforme o artigo 6º da Lei 11.101/05, a medida de busca e 
apreensão terá andamento, já que a recuperação judicial não se aplica ao credor na hipótese examinada. 
Utilidade produtiva 
De acordo com a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, o acórdão mineiro contrariou a 
jurisprudência do STJ por não submeter ao juízo em que se processa a recuperação a verificação da 
utilidade produtiva da empilhadeira. 
Ainda de acordo com a relatora, o simples decurso do prazo de 180 dias previsto pela Lei de Falências e 
Recuperação não tem efeito automático em relação a todos os credores, cabendo também ao juízo da 
recuperação a avaliação da continuidade do processo de soerguimento da empresa.   
“Por fim, note-se que, apesar de o recorrido ser credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem 
móvel, por expressa disposição do artigo 49, parágrafo 3º, da LFR, não se permite a venda ou retirada do 
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, conforme decisão 
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a ser proferida pelo juízo em que se processa a recuperação judicial da recorrente”, concluiu a ministra ao 
acolher parcialmente o recurso especial. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1660893 
 
LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO VIOLA 
COISA JULGADA 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade de votos, manteve decisão da 
Justiça paulista que, após habilitação de crédito decorrente de indenização reconhecida em sentença 
condenatória transitada em julgado em plano de recuperação judicial, limitou a incidência de juros de mora 
e correção monetária até a data do pedido de recuperação. 
Para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o recálculo seria imprescindível, por aplicação dos 
critérios previstos no artigo 9º, II, da Lei 11.101/05. Para os credores, entretanto, uma vez definido o 
crédito em decisão com trânsito em julgado, com expressa menção dos critérios de correção monetária e 
juros de mora, não poderia o juízo em que se processa a recuperação judicial retificar os parâmetros, sob 
pena de violação da coisa julgada. 
Tratamento igualitário 
No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão. Segundo ela, respeitada a respectiva 
classificação, eventual crédito oriundo de sentença condenatória por reparação de danos deve seguir o 
mesmo tratamento do crédito oriundo de sentença trabalhista em relação à data limite de sua atualização 
(artigo 49). 
“Não se questiona dos índices de atualização monetária e juros de mora previstos nos títulos, nem seus 
respectivos termos iniciais, pois o tratamento igualitário impõe-se a todos os créditos em relação ao termo 
final de sua atualização”, explicou a ministra. 
Ainda segundo Nancy Andrighi, não há violação da coisa julgada na decisão, uma vez que a execução 
seguirá as condições pactuadas na novação, e não na obrigação extinta. 
“O raciocínio desenvolvido no tribunal de origem, ao limitar a atualização do crédito à data do pedido de 
recuperação judicial, está em sintonia com a jurisprudência desta corte, razão pela qual deve ser 
integralmente mantido”, concluiu a relatora. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1662793 
 
REMUNERAÇÃO DE COMISSÁRIO EM CONCORDATA NÃO PODE ULTRAPASSAR LIMITES DA 
ANTIGA LEI DE FALÊNCIAS 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a fixação da remuneração do 
comissário nomeado para atuar em processo de concordata preventiva não permite interpretação 
extensiva, por isso devem ser respeitados os parâmetros legais objetivos estabelecidos nos artigos 170 e 
67 do Decreto-Lei 7.661/45 (antiga Lei de Falências e Concordatas). 
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, acrescentou que é proibido ultrapassar os percentuais 
estabelecidos no artigo 67, sendo permitido apenas fixar valor menor, conforme as peculiaridades de cada 
caso. 
A ação é de 1996, anterior à atual Lei de Falências e Recuperação Judicial, de 2005. A discussão teve 
início quando uma decisão de primeiro grau fixou a remuneração do comissário dativo no valor equivalente 
a 6% da quantia total devida aos credores da concordatária, o que representaria em torno de R$ 170 mil. 
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou a decisão e fixou a remuneração em R$ 80 mil. 
No STJ, a empresa em concordata alegou que o TJSP extrapolou os limites legais para fixação da 
remuneração do comissário. Sustentou que a remuneração deveria ser de pouco mais de R$ 18 mil. 
De acordo com a ministra, a partir da leitura do artigo 67, conclui-se que a base de cálculo “é o valor do 
pagamento prometido aos credores quirografários, sendo o total limitado à terça parte dos percentuais 
devidos ao síndico na falência”. 
Interpretação objetiva 
Segundo a relatora, ao contrário do que entendeu o tribunal paulista, “as circunstâncias específicas de 
cada hipótese, elencadas no artigo 170, caput, da antiga Lei de Falências não autorizam a fixação de 
remuneração acima do limite estabelecido, pois se trata de estipulação legal objetiva, com sentido 
unívoco, que não comporta, portanto, interpretação extensiva”. 
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Nancy Andrighi lembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF), embora não tratando especificamente da 
remuneração do comissário, mas de hipótese análoga, já reconheceu que “ao juiz é defeso ultrapassar as 
percentagens estabelecidas no artigo 67 da Lei de Falências e Concordatas; permitido-lhe é, porém, fixar 
a remuneração do síndico abaixo delas, atendendo às peculiaridades de cada caso e ao trabalho do 
síndico”, conforme julgado no RE 90.189. 
Citou ainda precedentes do STJ, como o REsp 37.286, em que ficou reconhecida a impossibilidade de a 
remuneração ir além do teto estabelecido no artigo 170, e o REsp 100.897, no qual se entendeu que não 
há como deixar de aplicar os percentuais previstos no artigo 67. 
A turma deu provimento ao recurso para determinar que sejam observados os parâmetros do decreto-lei – 
devidamente atualizados pelos índices oficiais de correção, pois estão fixados em cruzeiros. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1382166 
 
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS JUSTIFICAM PAGAMENTO DE CAUÇÃO PELO AUTOR DO PEDIDO DE 
FALÊNCIA 
O pedido de falência que resulta em citação por edital da empresa ré é situação excepcional capaz de 
justificar o pagamento de caução por parte do credor para garantir a remuneração do administrador judicial 
no processo falimentar. 
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao 
recurso de um credor, autor do pedido de falência, que contestava a necessidade da caução, alegando 
violação dos artigos 24 e 25 da Lei de Falências. 
A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que situações excepcionais podem autorizar a 
exigência de caução, de acordo com a jurisprudência do STJ em casos análogos. 
Para a magistrada, a medida foi justificada, “pois o credor que formula o pedido de falência deve colaborar 
com as despesas do instrumento voltado à satisfação dos créditos de seu interesse”. 
No caso analisado, o juízo competente determinou o depósito de caução de R$ 4 mil para garantir o 
pagamento com as despesas do administrador judicial designado. O credor que solicitou a falência tinha 
aproximadamente R$ 70 mil para receber da empresa ré. 
Bens incertos 
Nancy Andrighi considerou correta a aplicação do artigo 19 do Código de Processo Civil de 1973 
(correspondente ao artigo 82 do CPC/2015), diante da incerteza acerca dos bens a serem arrecadados 
para cobrir as despesas processuais e demais obrigações da massa falida. 
“Nesse contexto, é possível compatibilizar o prosseguimento do processo falimentar com o necessário 
pagamento dos honorários periciais, sem esvaziar a indispensável finalidade de preservar e otimizar a 
utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa, para 
distribuição do produto entre os credores”, disse a relatora. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1594260 
 
PROCESSO CIVIL 
ACOLHIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SUPOSTAS 
EMPRESAS DE MARCELINHO CARIOCA 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a instauração de incidente de 
desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas que teriam participação societária do ex-
jogador Marcelinho Carioca. 
O caso envolve a cobrança de honorários devidos pelo ex-jogador a um advogado. Em razão de não 
terem sido localizados bens em nome de Marcelinho Carioca para a satisfação da dívida, o advogado 
ajuizou pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de 
empresas das quais, suspostamente, o ex-jogador seria sócio. 
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou o pedido por entender que não foram apresentadas 
provas suficientes da participação de Marcelinho Carioca na sociedade e nem elementos aptos a ensejar a 
instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que fossem atingidos 
bens da sociedade por dívida de suposto sócio. 
Indícios suficientes 
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A relatora, ministra Nancy Andrigui, entendeu pela reforma da decisão. Segundo ela, é possível extrair do 
acórdão do TJSP que o advogado apresentou indícios de que Marcelinho Carioca seria sócio oculto das 
sociedades executadas. 
Foi anexado aos autos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público estadual no qual o 
ex-jogador se identificou como proprietário das sociedades e também uma declaração na qual um dos 
sócios das empresas afirma que teria emprestado seu nome a Marcelinho Carioca para a abertura de 
firma. 
“Esses indícios, ao contrário do entendimento do tribunal de origem, são suficientes para a instauração do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista indicarem a possibilidade – a ser 
averiguada na instrução do incidente – de o recorrido Marcelo Pereira Surcin ter repassado, na condição 
de sócio oculto, seus bens para as sociedades a fim de afastá-los do alcance de seus credores”, disse a 
ministra. 
A turma, por unanimidade, determinou o retorno dos autos ao TJSP para que seja acolhida a inicial do 
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e sua devida instrução, ainda cabendo a 
citação dos envolvidos para o exercício do contraditório prévio. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1647362 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
RESOLUÇÃO QUE ALTEROU PREÇOS DE PLANOS DE SAÚDE DA GEAP EM 2012 É 
CONSIDERADA LEGAL 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a um recurso da Geap Saúde por 
entender que sua Resolução 616/2012, que modificou a forma de cobrança dos planos de saúde 
oferecidos pela entidade, é legal. Para a turma, o aumento não foi abusivo, pois decorreu de uma 
reestruturação necessária para garantir o equilíbrio financeiro dos planos. 
O ministro relator do recurso, Villas Bôas Cueva, explicou que o redesenho do sistema de custeio da Geap 
foi amparado em estudos técnicos e justificado na necessidade de sobrevivência da entidade, que 
praticava preços defasados. 
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia julgado procedente a ação movida por uma usuária, por 
considerar abusivo e unilateral o reajuste de mais de 100% no valor de seu plano de saúde. 
Para o ministro Villas Bôas Cueva, no entanto, “não ocorreu reajuste discriminatório e abusivo da 
mensalidade pelo simples fato de a autora ser idosa, mas a majoração do preço ocorreu para todos os 
usuários, em virtude da reestruturação do plano de saúde, que passou a adotar novo modelo de custeio”. 
Medida necessária 
Villas Bôas Cueva lembrou que a Geap passou por intervenção da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), momento em que foi feito um diagnóstico para apurar as causas de 
seus sucessivos déficits operacionais. 
Ainda segundo o relator, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) emitiu parecer que considerou 
impossível a continuidade da forma de custeio adotada pela Geap à época, com base na cobrança de 
preço único para qualquer faixa etária. 
“Logo, conclui-se que a substituição do preço único pela precificação por faixa etária foi medida 
necessária, amparada em estudos técnicos, para restabelecer a saúde financeira dos planos de saúde 
geridos pela entidade, evitando-se a descontinuidade dos serviços”, explicou o ministro. 
Autogestão 
Segundo o relator, a controvérsia do recurso se limita à discussão sobre a legalidade da resolução da 
Geap, já que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para solucionar conflitos 
relacionados a contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, por não haver 
relação de consumo no caso. 
Além disso, o ministro lembrou que o papel da ANS em relação à Geap e aos demais planos coletivos se 
restringe ao monitoramento do mercado. 
Villas Bôas Cueva destacou o caráter compartilhado da gestão da Geap para rejeitar os argumentos de 
alteração unilateral de preços. Segundo o ministro, os próprios beneficiários participam das questões 
atinentes à política assistencial dos planos e têm interesse na saúde financeira da entidade. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1673366 
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FIXAÇÃO DE ICMS PARA MEDICAMENTOS DEVE OBSERVAR PREÇOS PRATICADOS PELO 
MERCADO 
Nas hipóteses em que os preços adotados pelo mercado sejam consideravelmente inferiores à tabela de 
referência divulgada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a base de cálculo 
para fixação do ICMS deve acompanhar os valores praticados efetivamente, sob pena de o estado ser 
obrigado a devolver o tributo excedente. O ajuste tem o objetivo de evitar o excesso de onerosidade ao 
contribuinte do imposto e, por consequência, ao consumidor final. 
O entendimento foi firmado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve 
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Ao comparar os valores estipulados pela 
CMED a título de Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e os preços efetivamente praticados pelo mercado, 
o TJRS concluiu ter havido distorção do valor do ICMS devido à adoção do PMC como referência da base 
de cálculo do imposto para os casos de substituição tributária progressiva. 
Nesse regime de substituição, a lei determina a pessoa responsável pelo pagamento do imposto de 
terceiros (substituídos), que são participantes de cadeia econômica em que o fato gerador do tributo só 
ocorrerá posteriormente. 
PMC e ICMS 
No recurso especial julgado pela Segunda Turma, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que o artigo 8º 
da Lei Complementar 87/1996 – que dispõe sobre o ICMS – especifica que, nos casos de mercadoria ou 
serviço cujo preço final ao consumidor seja fixado por órgão competente, a base de cálculo do imposto, 
para efeito de substituição tributária, deve ser o preço fixado pelo órgão. 
Para o estado, o texto legal possui normatividade suficiente para legitimar a conduta da Fazenda gaúcha 
de arbitrar o valor da base de cálculo das operações de medicamentos tendo como referência os valores 
fixados pela CMED, já que a câmara é constituída como órgão público regulador do setor econômico no 
qual se insere o mercado de remédios. 
O relator do recurso especial, ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu que os fundamentos 
apresentados pela Fazenda Pública estadual encontram amparo na jurisprudência do STJ, que já 
confirmou que a Lei 10.742/2003 autoriza que a CMED fixe, anualmente, o Preço Máximo ao Consumidor 
dos medicamentos, de forma que o comércio varejista utilize essa tabela de referência inclusive para efeito 
de apuração do ICMS. 
Preços superiores 
Todavia, no caso analisado, o ministro explicou que o tribunal gaúcho, de forma adequada, excepcionou a 
jurisprudência que autoriza a utilização do PMC para fins de substituição tributária. Isso porque houve 
comprovação específica de que a base de cálculo imposta pelo Estado, para fins de substituição tributária, 
era muito superior ao preço efetivamente praticado no comércio varejista. 
O relator também destacou recente mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao 
julgar o RE 593.849, concluiu que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária progressiva se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 
“Nesse contexto – seja em consequência da política da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos, seja em razão da própria política de mercado –, se os preços praticados pelos varejistas 
são inferiores aos preços divulgados pela CMED, não é dado ao Estado-membro impor a observância dos 
preços divulgados, fomentando, dessa forma, a indevida majoração dos preços dos medicamentos no 
mercado varejista”, concluiu o relator ao rejeitar o recurso do Rio Grande do Sul. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1519034 
 
MP DE CONTAS PODE ATUAR FORA DAS CORTES DE CONTAS PARA DEFENDER 
PRERROGATIVAS 
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Ministério Público de Contas tem 
legitimidade ativa para atuar fora das cortes de contas na defesa de suas prerrogativas institucionais. 
Durante o julgamento, pela primeira vez na história do STJ, um membro do MP de Contas ocupou a 
tribuna para fazer sustentação oral. 
No caso em análise, o Ministério Público de Contas de Goiás havia impetrado mandado de segurança 
contra ato do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), dos conselheiros e do auditor substituto 
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que determinou o arquivamento de representação promovida para apurar supostas irregularidades na 
licitação da nova sede administrativa do tribunal. 
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) considerou que o MP de Contas não teria legitimidade para ajuizar 
o mandado de segurança contra o TCE, ao qual é vinculado administrativamente. 
Ordem jurídica 
No recurso ao STJ, o MP de Contas alegou que, embora sua função principal seja junto ao TCE, isso não 
o impede de atuar em outras esferas para a defesa da ordem jurídica, na proteção de seus direitos e no 
resguardo do devido processo legal no âmbito do tribunal de contas. 
Sustentou que, por ser órgão exclusivo legitimado a agir perante as cortes de contas, é também o único 
que possui legitimidade para defender judicialmente sua correta atuação. Pediu que fosse reconhecida a 
sua legitimidade para impetrar o mandado de segurança, além do desarquivamento da representação. 
Defesa de prerrogativas 
No STJ, o ministro Herman Benjamin afirmou que o entendimento de que o Ministério Público especial tem 
atuação restrita ao âmbito do tribunal de contas “não exclui a possibilidade de tal parquet especial atuar 
fora de tais cortes em defesa de suas prerrogativas institucionais, que é exatamente a hipótese dos autos”. 
De acordo com o ministro, tanto a doutrina quanto a jurisprudência “pacificamente reconhecem a 
legitimidade até mesmo para determinados órgãos públicos, entes despersonalizados e agentes políticos 
dotados de prerrogativas próprias”, na impetração de mandado de segurança em defesa de sua atuação 
funcional e atribuições institucionais. Por isso, concluiu, “não há razão para excluir a legitimação para o 
Ministério Público de Contas em tais casos”. 
Com essas razões, a turma afastou a ilegitimidade ativa do Ministério Público de Contas de Goiás e 
determinou o prosseguimento do julgamento de mérito do mandado de segurança pelo TJGO. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RMS 52741 


