NOTÍCIAS STJ
29 de janeiro a 02 de fevereiro
INDEFERIMENTO LIMINAR DE RESCISÓRIA NÃO É POSSÍVEL MESMO EM CASO DE EVIDENTE AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DA LEI
O indeferimento liminar da petição inicial de uma ação rescisória não é possível mesmo quando o juiz considera
evidente não ter havido a alegada violação de disposição legal.
Ao dar provimento a um recurso especial e determinar o recebimento da petição inicial e o regular processamento da
ação, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o indeferimento liminar,
nesses casos, se confunde com o julgamento de mérito da própria rescisória.
Para a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, sendo cabível ação rescisória fundada em violação de literal
disposição de lei, a petição inicial deve ser recebida. “A partir daí, somente com a análise do mérito é que se poderá
dizer se estão de fato presentes os requisitos necessários à efetiva rescisão do julgado”.
Nancy Andrighi citou precedentes do STJ que afirmam que a rescisória não pode ser liminarmente indeferida com
base em fundamento que se confunde com o mérito da causa.
“No particular, a decisão monocrática do desembargador relator, não obstante revestida de indeferimento da petição
inicial, na prática representou julgamento de improcedência do pedido, mas sem que houvesse a formação jurídica
processual, mediante a citação da parte adversa, bem como sem oportunizar à autora, ora recorrente, a eventual
demonstração de suas alegações”.
ARRENDAMENTO MERCANTIL
Na origem, uma distribuidora de combustíveis ajuizou ação de indenização contra uma instituição financeira devido a
diferenças monetárias em contratos de arrendamento mercantil assinados na década de 90. O pleito foi acatado, e
após o trânsito em julgado da condenação, a financeira propôs a ação rescisória, alegando que a decisão violou lei
federal e a jurisprudência do STJ.
Agora, com a decisão do STJ, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deverá analisar novamente o caso, abrindo
oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
REsp 1694267
EX-PRESIDENTE LULA TEM HABEAS CORPUS NEGADO PELO STJ
O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no exercício da presidência,
indeferiu liminar em habeas corpus preventivo impetrado em favor do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva. O advogado Cristiano Zanin Martins e outros pretendiam evitar a execução provisória da pena imposta pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) antes de eventual trânsito em julgado da condenação criminal.
Em sua decisão, o ministro lembrou que, no julgamento da apelação criminal pelo TRF4, foi consignado que não
seria iniciada a execução provisória da pena do ex-presidente após o término da sessão, com fundamento no
entendimento sedimentado na Súmula 122 do tribunal federal.
Humberto Martins destacou, ainda, que o STJ já tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus preventivo
tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de
o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão”.
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Dessa forma, o vice-presidente do STJ afirmou que o fundado receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de
imediata prisão não parecem presentes e afastam o reconhecimento, nesse exame liminar, da configuração do perigo
da demora, o que, por si só, é suficiente para o indeferimento do pedido liminar.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
Martins ressaltou também que não há plausibilidade do direito invocado pela defesa de Lula, pois a possibilidade de
execução provisória da pena encontra amparo na jurisprudência das cortes superiores.
“Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 126.292, passou a adotar o entendimento de que não viola
a presunção constitucional de não culpabilidade a execução provisória da pena quando pendente recurso sem efeito
suspensivo, como são os recursos extraordinário e especial, nos quais não há mais possibilidades de discussão
acerca do fato”, assinalou o ministro.
O vice-presidente do STJ destacou que, em recentes julgados, já vem adotando o entendimento de que é possível a
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, mesmo que sujeito a recurso especial
ou extraordinário, não havendo falar-se em violação do princípio constitucional da presunção de inocência”.
CONDENAÇÃO
Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem
de dinheiro. No TRF4, ainda está pendente a apreciação dos embargos de declaração opostos pela defesa, recurso
que visa combater omissão, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Após esse julgamento, poderá ser
determinada a execução provisória da pena imposta.
Para a defesa, entretanto, a execução provisória da pena em decorrência do acórdão condenatório do TRF4 seria
inconstitucional e uma afronta aos direitos fundamentais do ex-presidente, principalmente em relação à dignidade da
pessoa humana, à presunção de inocência e à ampla defesa.
Ainda de acordo com as fundamentações do habeas corpus, apesar de o STF admitir a execução da pena após
condenação em segunda instância, isso seria uma possibilidade e não uma obrigação, que deveria ser avaliada
conforme as circunstâncias do caso concreto.
No caso do ex-presidente, essa possibilidade deveria ser afastada e garantido o direto de Lula recorrer em liberdade
em razão de ele ter respondido à ação penal em liberdade, colaborado com a Justiça sempre que demandado; ser
primário e de bons antecedentes; ter sido condenado pela prática de crimes não violentos; ser idoso; ter sido
presidente da República; além de ser pré-candidato à Presidência da República.
No pedido de liminar, a defesa buscou, “no mínimo”, que o ex-presidente possa aguardar a definitiva deliberação do
STJ para que se possa dar início à eventual execução provisória da pena.
O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Felix Fischer.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
HC 434766
NEGADA LIMINAR QUE PEDIA RETORNO DE SÉRGIO CABRAL PARA COMPLEXO PRISIONAL NO RIO DE
JANEIRO
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da presidência,
indeferiu um pedido de liminar do ex-governador Sérgio Cabral que pedia seu retorno para o presídio José Frederico
Marques, no Rio de Janeiro. Cabral foi transferido para a unidade prisional de Pinhais (PR) no dia 18 de janeiro
deste ano.
Segundo o ministro, a decisão que determinou a transferência de presídio não se demonstra desarrazoada,
inexistindo teratologia ou qualquer ilegalidade patente que autorize o deferimento da liminar, superando o óbice da
Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A determinação de transferência para o presídio de Pinhais, "não se mostra, em princípio, desarrazoada ou ilegal,
mormente quando presente a existência de provas da ineficácia da prisão preventiva do paciente em unidades
prisionais vinculadas à SEAP/RJ, em especial a ausência de fiscalização e o controle exercido pelo paciente na
cadeia pública José Frederico Marques”, justificou Martins.
DIREITO DE DEFESA
A defesa alegou que a manutenção do ex-governador no Rio de Janeiro é essencial para o exercício de seu direito
de defesa. Além disso, segundo a defesa, Cabral tem filhos menores que teriam o direito de visita restrito na unidade
de Pinhais. Outro argumento apresentado é que no presídio de Pinhais o ex-governador não poderia seguir
trabalhando, já que a atividade seria incompatível com a unidade prisional.
Humberto Martins destacou que não há notícia nos autos de que o tribunal de origem tenha procedido ao exame do
mérito do pedido feito em habeas corpus, e, desta forma, “reserva-se primeiramente àquele órgão a apreciação da
matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse
exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado”.
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O mérito do pedido de habeas corpus no STJ será analisado pelos ministros da Sexta Turma, sob a relatoria da
ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
HC 434650
MANTIDO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO AO BRASIL CONTRA INVESTIGADO PELA OPERAÇÃO LAVA JATO
Em decisão liminar, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício
da presidência, indeferiu pedido de suspensão do processo de extradição ao Brasil do empresário Raul Schmidt
Felippe Júnior, preso em Portugal a pedido do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato.
Na decisão, o ministro entendeu não haver indícios de ilegalidade no pedido encaminhado pelo Ministério da Justiça
brasileiro e atualmente em fase de cumprimento no território português.
A decisão de prisão preventiva – proferida em agosto de 2015 - foi baseada em indícios de que o empresário teria
intermediado ou efetuado o pagamento de vantagens indevidas a pelo menos três diretores da Petrobrás mediante a
transferência de quantias para o exterior, o que, para o magistrado, indicaria a existência de crimes como corrupção,
associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Após a decisão judicial, o pedido de extradição foi encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Ministério das Relações
Exteriores em março de 2016. A prisão foi efetivada no país lusitano.
Segundo a defesa do empresário, o Ministério da Justiça estaria atuando de forma ilegal ao dar prosseguimento ao
processo de extradição, já que Rafael Schmidt deveria ser tratado como cidadão português nato e, pelo princípio da
reciprocidade, não poderia ser extraditado para o Brasil.
POSSIBILIDADE
O ministro Humberto Martins destacou que, no âmbito do processo de extradição em trâmite no território português, a
Procuradoria-Geral de Portugal emitiu parecer no sentido da possibilidade da extradição do empresário. O vicepresidente também lembrou que o Tribunal da Relação de Lisboa também já proferiu decisão que admitiu a
extradição.
“Pelo que se infere [...], existe clara base jurídica no pedido de extradição do paciente, no entender das autoridades
portuguesas. Assim, não parece existir coação ilegal ou arbitrária; tão somente parece existir o cumprimento das
normas jurídicas aplicáveis, de Portugal e do Brasil”, apontou o ministro.
Humberto Martins também ressaltou a impossibilidade de que a autoridade brasileira – no caso, o ministro da Justiça
– pudesse usar de discricionariedade para negar a demanda judicial de extradição do empresário.
“Do que se depreende do ordenamento jurídico brasileiro, aplicável ao caso, o Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública possui a obrigação legal de realizar o processamento administrativo de cooperação internacional
prevista para tanto, tal como estatuída na Lei n. 13.445/2017”, concluiu o ministro ao indeferir o pedido liminar de
suspensão da extradição.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Primeira Seção, sob a relatoria do ministro Sérgio Kukina.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
HC 434686
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A concessão da promoção por ato de bravura está inserida na esfera de discricionariedade do administrador, que
analisa cada caso segundo critérios de conveniência e oportunidade. O elemento discricionário também está
relacionado ao caráter subjetivo envolvido na valoração dos atos de bravura do militar.
O entendimento foi reafirmado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao negar recurso em
mandado de segurança de policial militar que questionava o indeferimento de promoção por ato de bravura pelo
comandante-geral da Polícia Militar de Goiás. A decisão foi unânime.
Por meio do mandado de segurança, o policial alegou que atuou com alto grau de profissionalismo e
comprometimento com a segurança pública, tornando-se exemplo para os demais colegas ao perseguir e capturar
um infrator fora de seu horário de serviço.
Segundo o militar, à época do fato, o comandante do batalhão exarou despacho no sentido de que ele deveria ser
agraciado com a promoção, porém a comissão de promoção de praças, ao analisar a prática meritória, indeferiu a
promoção.
ATOS INCOMUNS
O pedido foi indeferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu que a conduta do policial beneficiado por
essa modalidade de promoção tem relação com a prática de atos incomuns de coragem e audácia que,
ultrapassando os limites comuns, caracterizam-se como feitos indispensáveis às atividades policiais militares.
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“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à
discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e
oportunidade da autoridade pública”, apontou o ministro Herman Benjamin, relator do recurso especial do policial, ao
manter a decisão do tribunal goiano.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
RMS 55707
SUSPENSA DECISÃO QUE BLOQUEAVA RECURSOS DE EMPRESA PÚBLICA BAIANA
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da presidência,
suspendeu uma decisão da justiça estadual da Bahia que determinava o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 6
milhões das contas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).
O bloqueio de valores, segundo o juízo competente, era necessário para garantir a indenização de particulares em
um processo de desapropriação movido pelo estado, em obras de transporte público.
No dia seguinte à decisão de bloqueio de recursos, a procuradoria estadual apresentou um pedido de suspensão da
decisão junto à presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A procuradoria alega que, 40 dias depois de ter
sido protocolado, o pedido ainda não foi analisado. Segundo o ministro Humberto Martins, a situação delineada nos
fatos é excepcional, e caracteriza risco à economia pública.
“Considero que existe risco à economia pública, ponderando que a medida deveria ter sido apreciada
tempestivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. De um modo muito excepcional, é possível deferir, em
parte, o pedido somente para evitar o perecimento de direito, com base no poder geral de cautela, previsto no artigo
300 do Código de Processo Civil”.
VALORES DISPUTADOS
No caso, após um terreno ter sido declarado de utilidade pública, o Estado da Bahia delegou à Conder a promoção
dos atos necessários à desapropriação do terreno, considerado fundamental para obras do sistema integrado de
transporte da região metropolitana de Salvador.
Divergências quanto ao valor do terreno levaram à realização de perícia, estabelecendo-se o valor de R$ 7 milhões,
montante superior ao R$ 1 milhão estipulado inicialmente. Segundo os recorrentes, o juízo competente desrespeitou
o rito dos precatórios (modalidade que deveria ser seguida para o pagamento da diferença entre o valor ofertado e o
valor da perícia) e ordenou imediatamente o levantamento de valores.
Com a decisão do STJ, o TJBA deverá se pronunciar acerca do pedido de suspensão ajuizado em dezembro pela
procuradoria do Estado da Bahia.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
SLS 2344
CONCEDIDA TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE EMPRESAS POSSAM OBTER CERTIDÃO DE REGULARIDADE
FISCAL
Em decisão monocrática, o ministro Humberto Martins, presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), concedeu tutela provisória para atribuir efeito suspensivo a recurso especial para que oito empresas possam
obter Certidão de Regularidade Fiscal (CRF).
A ação originária foi movida pelas empresas Folha da Manhã S.A, Livraria da Folha LTDA., Transfolha Transporte e
Distribuição LTDA., Datafolha Instituto de Pesquisas LTDA, Banco de Dados de São Paulo LTDA.; Agência Folha de
Notícias LTDA.; Valor Econômico S.A e Plural Indústria Gráfica LTDA.
A ação pede que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao recolhimento da
contribuição social geral de 10% ao FGTS, instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar 110/2001, bem como que a
União seja condenada à restituição dos valores recolhidos indevidamente a esse título nos últimos cinco anos,
acrescidos de juros e correção monetária.
Humberto Martins entendeu não haver impedimento para a concessão do pedido de efeito suspensivo, tendo em
vista que as empresas comprovaram ter feito depósitos judiciais para garantia do juízo.
DANO IRREPARÁVEL
“Nos termos da jurisprudência desta corte, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa está
condicionada à existência de penhora suficiente ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos
artigos 151 e 206 do CTN, sendo, portanto, cabível ação cautelar para oferecer garantia ao pagamento de débito
fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução
equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN”, explicou o ministro.
O presidente em exercício considerou que a impossibilidade de renovar as certidões de regularidade fiscal impede
que as empresas desenvolvam suas atividades regulares, que envolve a prestação de serviços ao Poder Público e a
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participação em licitações, o que, segundo ele, indica a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
TP 1256
HUMBERTO MARTINS CONFIRMA INÍCIO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENADO NA LAVA JATO
O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, negou pedido de liminar
em habeas corpus impetrado em favor de Jayme Alves de Oliveira Filho, agente da Polícia Federal condenado no
âmbito da Operação Lava Jato.
De acordo com o processo, Oliveira Filho “transportou, durante anos, impressionantes somas em dinheiro vivo
relacionado ao pagamento de propinas”, a mando do doleiro Alberto Youssef.
Em razão do esgotamento da possibilidade de recursos em segunda instância e a expedição de ordem de
cumprimento antecipado da condenação, a defesa do policial federal impetrou habeas corpus com pedido de
revogação da determinação sob o fundamento de que a sentença condenatória lhe garantiu o direito de recorrer em
liberdade e, desta forma, o início do cumprimento da pena deveria aguardar o trânsito em julgado da condenação. O
habeas corpus foi impetrado pelo advogado Fernando Teixeira Martins.
ENTENDIMENTO PACIFICADO
Humberto Martins não reconheceu qualquer ilegalidade na determinação. Segundo ele, tanto o STJ quanto o
Supremo Tribunal Federal (STF) possuem o entendimento de que não há impedimento à execução criminal quando
houver condenação confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível.
Em relação à sentença ter garantido o direito de o réu recorrer em liberdade, o vice-presidente do STJ também
destacou o entendimento da corte de que “a prisão decorrente de acórdão condenatório se encontra dentre as
competências do juízo revisional e independe de recurso de acusação”.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma do STJ. A relatoria é do ministro Felix Fischer.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
HC 434711
STJ NEGA PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS A EX-PRESIDENTE DA CMTC DE ARAUCÁRIA (PR)
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, negou pedido liminar em habeas
corpus impetrado pela defesa de um ex-presidente da Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC) de
Araucária (PR).
O ex-gestor é acusado da prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Conforme os autos, ele seria responsável por operacionalizar um esquema de corrupção sistêmica entre os
empresários do setor de transportes e membros de uma organização criminosa, por meio de contratos
administrativos de prestação de serviços de transporte público municipal de passageiros.
A defesa alegou que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea da prisão. Por
isso pediu a sua revogação, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares.
Ao fundamentar a necessidade da manutenção da prisão, o Tribunal de Justiça do Paraná avaliou que o decreto
prisional não era ilegal, muito menos arbitrário, pois tinha o objetivo de “garantir a ordem pública, bem como a
aplicação da lei penal (réu foragido)”, “tendo em vista o modo sistemático, habitual e profissional dos crimes
praticados contra a administração pública federal, que indicam verdadeiro modus operandi de realização de negócios
com a administração pública, gerando grande prejuízo aos cofres públicos”.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
De acordo com o ministro, “não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ
na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância”.
Humberto Martins não constatou “nenhuma teratologia” diante da fundamentação do tribunal paranaense e destacou
que “não havendo notícia de que o tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente
àquele órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de
Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da corte a quo, mormente se o writ está sendo
regularmente processado”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
HC 434720
PRISÃO DOMICILIAR DE ADVOGADA ACUSADA DE LIDERAR ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO DEVE
SER ANALISADA PELO TJPA
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O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da presidência,
concedeu, parcialmente, pedido de tutela provisória para que o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) analise com
urgência o caso de uma advogada em prisão domiciliar após alegação de não existir sala de Estado-Maior no local
onde deveria cumprir prisão preventiva.
Segundo os autos, a advogada, casada com major da Polícia Militar, seria a responsável por um esquema de
lavagem de dinheiro em que pedia vantagens em nome do esposo e organizava roubo de veículos. A advogada é
acusada de participar de associação criminosa especializada em clonagem de veículos, crimes contra a
administração pública, homicídios e tortura, além de possível constituição de milícia privada, composta por policiais
militares e particulares.
Os autos também registram que a advogada estaria respondendo a outros processos criminais e teria ameaçado de
morte o magistrado responsável pela causa, o promotor de justiça e uma autoridade policial.
DOMICILIAR
A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, foi concedida por meio de habeas corpus impetrado pela
advogada, que alegou a inexistência da sala de Estado-Maior na Penitenciária Coronel Anastácio Neves, conforme
prevê o artigo 7, V, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
O Ministério Público do Pará discordou da concessão do habeas corpus, argumentando que a simples ausência de
sala do Estado-Maior não autorizaria a prisão domiciliar. Sustentou, também, que a decisão facilitaria à advogada a
prática das ameaças feitas contra o juiz, o promotor e o delegado de polícia.
Além disso, segundo o MP, a advogada estava em cela especial, separada dos outros presos, e as condições de
salubridade e dignidade humana estavam sendo observadas.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Ainda de acordo com o Ministério Público, o recurso especial apresentado não teve o juízo preliminar de
admissibilidade apreciado pela autoridade competente do TJPA. Assim, o MP pediu a concessão de tutela provisória
e de efeito suspensivo ao recurso especial. Com base no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, o ministro
Humberto Martins concluiu que o pedido deve ser analisado pelo tribunal de origem.
“Defiro parcialmente o pedido de tutela provisória, tão somente para determinar ao Presidente ou Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará que analise com urgência a pretensão de medida liminar formulada no recurso
especial já interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como dê imediato processamento ao referido
recurso, com o consequente juízo de admissibilidade”, explicou.
MENOR INCAPAZ PODE SER AUTOR EM CAUSA QUE TRAMITA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
Por unanimidade de votos, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de
menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(JEFP).
O caso envolveu uma ação de reparação por danos morais ajuizada por uma menor, representada por sua mãe,
contra o município de Porto Velho, em razão da falta de oferecimento de vagas do ensino fundamental.
O Ministério Público de Rondônia interpôs recurso especial sob o fundamento de violação do artigo 27 da Lei
12.153/09, que determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 ao JEFP, a qual expressamente proíbe a atuação
do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Para o MP, “o artigo 5º da Lei 12.153/09, ao dispor que as pessoas físicas podem demandar no JEFP, estabeleceu
uma regra geral, não especificando se o menor/incapaz estaria incluído em tal conceito. Daí a necessidade da
aplicação do artigo 27 da mesma lei, que remete ao artigo 8º da Lei 9.099/95, o qual, de forma específica, prescreve
que o incapaz, e, portanto, o menor, não pode demandar no JEFP".
Regulação suficiente
O relator, ministro Benedito Gonçalves, não acolheu a argumentação. Segundo ele, a Lei dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5º), faz alusão, tão
somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições
acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2º).
“Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/09, não há que se falar em omissão
normativa a ensejar a incidência do artigo 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e
que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário”, concluiu o relator.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
ANULADA ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE SEGURO DE VIDA FEITA POR SEGURADO SUPOSTAMENTE
ALCOOLIZADO
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que
anulou a inclusão de beneficiária em dois seguros de vida devido à configuração de vício de vontade do titular das
apólices. Segundo o tribunal cearense, as alterações dos seguros teriam sido realizadas pelo falecido sob o efeito de
álcool.
Na ação que deu origem ao recurso, os autores alegaram que eram os beneficiários de dois seguros de vida
contratados pelo pai deles. Contudo, ao tentarem receber os valores securitários após o falecimento do genitor, foram
informados de que o titular do seguro também tinha indicado como beneficiária sua irmã, tia dos autores. De acordo
com as apólices alteradas, a irmã teria direito à integralidade de um dos seguros e à metade do outro.
Para os filhos, a irmã do falecido teria se aproveitado de seu constante estado de embriaguez para induzi-lo a realizar
a modificação no rol de beneficiários dos seguros.
FRAGILIDADE
Em primeira instância, o magistrado reconheceu a nulidade da alteração das apólices, tendo em vista que o
segurado, em condição de fragilidade psíquica, fora indevidamente persuadido a modificar os beneficiários. A
sentença foi mantida em segundo grau pelo TJCE.
Por meio de recurso especial, a irmã do falecido alegou que é de livre escolha do segurado a indicação do
beneficiário do seguro de vida, podendo haver modificação das apólices em qualquer momento antes da ocorrência
do sinistro.
O relator do recurso, ministro Villas Bôas Cueva, reconheceu que, conforme o artigo 791 do Código Civil, a
nomeação do beneficiário é, a princípio, livre, de forma que o segurado pode promover a substituição a qualquer
tempo, mesmo em ato de última vontade.
Todavia, o relator lembrou que a liberdade que o segurado possui de designar ou modificar beneficiários não afasta a
incidência dos princípios gerais de direito contratual, como a probidade e boa-fé.
AMPARO AOS FILHOS
No caso analisado, o ministro destacou que os elementos colhidos pelas instâncias ordinárias apontaram que, para
além das alegações de má-fé da irmã do falecido, o objetivo do segurado sempre foi amparar seus filhos
(beneficiários), de forma direta ou indireta (por meio de gestor).
“Havendo ou não má-fé da recorrente por instigar o irmão, alcoólatra compulsivo, a substituir os rebentos dele como
beneficiários dos seguros de vida a fim de incluí-la, os capitais constituídos nunca foram para favorecê-la, pois a real
intenção do segurado foi sempre a de assegurar proteção econômica aos filhos menores, recebendo eles os valores
da indenização securitária diretamente (em um primeiro momento) ou por intermédio da tia (na condição de gestora
de recursos), sendo legítima, portanto, a sentença que anulou o ato de alteração dos agraciados, excluindo-a do rol,
para que a verba pudesse ser usada em proveito deles”, concluiu o ministro ao manter a decisão da Justiça
cearense.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
REsp 1510302
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