NOTÍCIAS STJ
24 de fevereiro a 02 de março
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD INDEPENDE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA
BUSCA DE BENS
Plataforma destinada a magistrados para o atendimento de solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita
Federal, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) pode ser consultado mesmo quando a parte credora não
esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor.
O entendimento foi ratificado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao acolher recurso do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em ação de execução na qual o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) havia indeferido pedido de diligências na Receita Federal para obtenção de
informações sobre a última declaração de bens do executado.
De acordo com o tribunal de segunda instância, caberia ao exequente esgotar todos os meios à sua disposição para
localização de bens do devedor e, só após essas diligências, seria legítima a pretensão de requisição de informações
ao sistema Infojud. Para o TRF2, deveria ser resguardado o sigilo fiscal, motivo pelo qual o simples interesse em
descobrir bens não justificaria uma medida excepcional.
Bacenjud e Infojud
O relator do agravo em recurso especial do Inmetro, ministro Og Fernandes, destacou que a Corte Especial do STJ,
sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a utilização do sistema Bacenjud – que interliga a Justiça ao Banco
Central e às instituições bancárias – prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
(Tema 425 dos recursos repetitivos).
“O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização do sistema Infojud”,
concluiu o ministro ao acolher o recurso e deferir a utilização do Infojud na ação de execução.
COMPENSAÇÃO DO VRG COM DÉBITOS É POSSÍVEL MESMO QUANDO NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA
Não ofende a coisa julgada a compensação do Valor Residual Garantido (VRG) com débitos perante a instituição
financeira mesmo quando a sentença que determina a restituição do VRG ao arrendatário não se manifesta sobre o
assunto.
Esse foi o entendimento unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao negar provimento ao
recurso especial de uma empresa de transportes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que determinou a
compensação do VRG pago antecipadamente com eventual débito da arrendatária.
No recurso ao STJ, a empresa alegou ser inviável a compensação do VRG com valores devidos à instituição
financeira quando a sentença que determina a sua restituição ao arrendatário é omissa a esse respeito.
Para o colegiado, nos casos de ação de reintegração de posse motivada pelo não pagamento de arrendamento
mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, o arrendatário terá direito de receber a diferença. Quando estipulado no
contrato, também será possível o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais.
GARANTIA
O relator, ministro Villas Bôas Cueva, lembrou que no STJ é pacífico o entendimento de que o valor residual
antecipado pelo arrendatário somente pode ser restituído a ele caso a arrendadora recupere, depois da venda do
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bem a terceiro, a quantia garantida a esse título – considerados o montante alcançado com a alienação do bem e o
VRG já depositado.
No caso em análise, segundo o relator, tanto a devolução do VRG quanto a compensação do seu valor com outras
despesas ou encargos contratuais são consequência natural da reintegração do bem e da resolução do contrato de
arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, independentemente de requerimento expresso.
“Se a sentença exequenda silencia a respeito da possibilidade de compensação do VRG com parcelas vencidas
devidas à instituição financeira arrendante, mas não impede expressamente que essa compensação seja efetuada,
não é razoável compreender que eventual determinação nesse sentido ofenda a coisa julgada”, afirmou.
Em sua decisão, Villas Bôas Cueva frisou que antes da devolução do VRG deve ser verificada a existência ou não de
saldo credor em favor do arrendatário, o que resultaria na possibilidade de compensação, mesmo que o título judicial
não diga nada a esse respeito.
SEXTA TURMA NÃO RECONHECE ILEGALIDADE EM BUSCA RESIDENCIAL APÓS POLICIAIS SENTIREM
CHEIRO DE MACONHA
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a agravo regimental interposto contra
decisão que não reconheceu como invasão de domicílio a atuação de policiais que, após sentirem forte cheiro de
maconha em uma residência, realizaram busca no interior do imóvel.
O caso aconteceu em São Paulo. Após a abordagem policial de um indivíduo que caminhava na rua, este informou
que não estava de posse de seus documentos pessoais, mas se prontificou a buscá-los em casa.
Os policiais, ao chegarem à residência, sentiram forte cheiro de maconha, e tal circunstância, somada ao nervosismo
demonstrado pelo indivíduo, levou-os a fazer a busca dentro do imóvel, onde apreenderam grande quantidade de
drogas, entre maconha, crack e cocaína.
MANDADO DISPENSADO
Segundo a defesa, não houve justificativa legal para a busca no interior do imóvel, uma vez que os policiais só
tiveram conhecimento das substâncias entorpecentes depois de entrarem na residência.
Em decisão monocrática, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, aplicou o entendimento – já sedimentado no STJ –
de que, “em se tratando de crimes permanentes, é despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão,
sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não
estando caracterizada a ilicitude da prova obtida”.
Para ele, o relato da desconfiança dos policiais, decorrente do nervosismo apresentado pelo suspeito e do forte odor
de droga no interior da residência, demonstraram fundadas razões que justificavam a busca no imóvel, fatores
suficientes para afastar o alegado constrangimento ilegal.
“Ainda que assim não fosse, vê-se dos autos que ´na residência do paciente foram encontradas, ainda, diversas
embalagens vazias de drogas, bem como anotações e contabilidade do tráfico. Além disso, ao ser indagado por
ocasião flagrante, o paciente admitiu aos policiais militares que era o gerente do tráfico nas ruas Flamengo e Santana
do Parnaíba´ – motivação suficiente e idônea para a custódia cautelar”, entendeu o ministro.
NORMAS GERAIS DO DIREITO CIVIL PODEM REGULAR PRAZO EM PROCESSOS RELATIVOS A
CONTRATOS SOCIAIS
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a prescrição referente a pedido de anulação ou
desconstituição de alterações de contrato social, em caso em que foi reconhecida a natureza contratual, é de quatro
anos, regendo-se pelo artigo 178 do Código Civil de 1916, em vigor quando da realização das alterações.
Segundo os sócios que ingressaram com a ação, foi realizada uma série de alterações no contrato social da
empresa, registrada na Junta Comercial entre 1994 e 1996. As irregularidades teriam modificado de forma errônea o
percentual de participação dos sócios, em virtude de atualização monetária.
Origem
A representação do sócio já falecido, acusado de ter cometido irregularidades, defendeu que a alteração relativa às
cotas se justifica pelo restabelecimento da participação de um dos sócios, que não concluiu a integralização de
imóvel prometido.
Conforme os autos, a ação foi proposta em agosto de 2001. O juízo de primeiro grau considerou o pedido prescrito
de acordo com o artigo 286 da Lei das S.A., ou seja, adotou o prazo de dois anos. Nas razões recursais, os sócios
argumentaram que não houve prescrição porque seria aplicável à situação o artigo 442 do Código Comercial, com
prazo de 20 anos.
LSA VERSUS CÓDIGO COMERCIAL
A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Lei das S.A. trata de prazo referente à anulação de
deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, o que não é o caso. Também não se aplica o prazo de 20
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anos previsto no Código Comercial, que trata especificamente da pretensão relativa a inadimplemento de obrigações
comerciais contraídas por escritura pública ou particular por sociedade.
“Haja vista a inexistência de elementos nos autos que indiciem que as alterações contratuais que os recorrentes
pretendem desconstituir tenham se originado de deliberações tomadas em alguma espécie de conclave de sócios, o
prazo prescricional de dois anos do artigo 286 da LSA não é aplicável à hipótese”, esclareceu a relatora.
Quanto às regras previstas no Código Comercial, a ministra explicou que não cabem na situação em análise, porque
não há discussão acerca de obrigações comerciais, “uma vez que se trata aqui de pretensão de invalidação de
alterações promovidas em contrato social”.
ESPÉCIE PECULIAR
Diante dessa análise, a Terceira Turma do STJ concluiu que, no caso, aplica-se o artigo 178, parágrafo 9º, V, do
Código Civil de 1916, o qual estabelece que a ação de anular ou rescindir contratos prescreve em quatro anos, pois
se trata de pedido de regularização de alterações societárias nas quais ocorreram erro ou simulação.
“Ainda que o contrato social constitua uma espécie bastante peculiar de contrato, não se pode descartar a aplicação
das normas gerais de direito civil à sua disciplina – ainda que seja extreme de dúvidas a não incidência de toda e
qualquer regra relativa à formação, ao inadimplemento e à extinção dos contratos em geral –, sobretudo quando se
verifica, como no particular, a ausência de previsão legal específica a respeito da questão controvertida”, concluiu a
ministra Nancy Andrighi.
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR ACUSADO DE ESTUPRAR MENINA DE 11 ANOS CONTINUA
PRESO
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu do pedido de habeas corpus impetrado pela
defesa de um motorista de transporte escolar acusado de estuprar uma estudante de 11 anos de idade que era
conduzida por ele.
Narram os autos que o motorista desviou o veículo da rota prevista, obrigou a menina a tirar a roupa, passou a mão
em seu corpo e a estuprou, engravidando-a. O homem também teria ameaçado a vítima, dizendo que mataria sua
mãe se ela contasse o que havia acontecido.
A defesa alegou não ser necessária a prisão preventiva, pois, segundo disse, o motorista não oferece risco à ordem
púbica, ao regular desenvolvimento do processo ou à aplicação da lei penal. Além disso, sustentou que ele tem 60
anos, é primário, possui trabalho e residência fixa.
Acrescentou, por fim, que ele tem um filho de três anos de idade, o qual estaria desamparado em razão da mudança
de sua ex-companheira para outra cidade, e que por isso seria necessária a revogação da prisão preventiva e a sua
substituição por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar.
O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a segregação cautelar, pois, além de verificar a existência de
materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, reconheceu a periculosidade do “patente” do acusado,
descrita em riqueza de detalhes nos depoimentos prestados pela vítima e por sua mãe, tanto perante a polícia quanto
em juízo.
DECISÃO JUSTIFICADA
No STJ, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca não identificou nenhuma ilegalidade na prisão e também considerou
“evidente” a periculosidade do motorista, comprovada pela gravidade dos fatos imputados, pois, além de ter abusado
sexualmente da menina, “teria feito ameaças para que não revelasse o ocorrido”.
“Diante da gravidade da ação praticada e das ameaças proferidas contra a vítima, entendo que a prisão preventiva
está devidamente justificada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem
pública”, afirmou.
DOMICILIAR
Com relação à alegação de ser pai de uma criança de três anos de idade, utilizada para amparar o pedido de prisão
domiciliar, o ministro observou que “não foi objeto de debate por parte do tribunal estadual, o que impede a análise
direta por esta Corte Superior, por configurar indevida supressão de instância”.
JUIZ PODE NEGAR PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE EM EXAME CRIMINOLÓGICO FEITO POR
PSICÓLOGO
“A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer mácula
ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque
qualquer desses profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a
concessão do benefício de progressão de regime.”
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O entendimento é da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de habeas corpus contra
indeferimento de pedido de progressão para o regime semiaberto baseado em exame criminológico realizado apenas
por psicólogo, sem avaliação de médico psiquiatra. Para a defesa, o exame criminológico deveria ser declarado nulo.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Para o juízo das execuções, apesar de o Conselho Federal de Psicologia vedar ao psicólogo "a elaboração de
prognóstico de reincidência, a aferição de periculosidade e o estabelecimento de nexo causal a partir do binômio
delito/delinquente”, o exame de cessação da periculosidade poderia ser atestado por psicólogo.
De acordo com a decisão, apesar de apenas o psiquiatra poder receitar remédios psicotrópicos, a avaliação
psicológica, por se tratar de procedimento pericial, pode ser feita por ambos os profissionais.
FUNDAMENTO VÁLIDO
No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Nefi Cordeiro, confirmou o entendimento. Ele lembrou ainda que, de
acordo com a jurisprudência do tribunal, desde a Lei 10.793/03, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de
Execução Penal, foi abolida a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da
progressão de regime, mas, segundo destacou, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido
para o indeferimento do pedido de progressão.
De acordo com Nefi Cordeiro, “mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua
utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime”, ainda
que no parecer psicossocial não conste assinatura de médico psiquiatra.
UNIÃO INDENIZARÁ FORNECEDOR QUE PERDEU COM DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL DE 1999
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso especial da Líder Táxi Aéreo para
condenar a União a indenizar a empresa por prejuízos sofridos em 1999 com a mudança da política cambial
brasileira, em 12 de janeiro daquele ano.
De acordo com a empresa, ela assinou contrato com a União em dezembro de 1998 para fornecer helicópteros de
resgate à Polícia Rodoviária Federal, tendo como base o dólar a R$ 1,19, de acordo com média dos meses
anteriores.
Após a desvalorização de 70% do real frente ao dólar, a empresa chegou a pagar R$ 2,10 no câmbio em março de
1999, época da entrega de uma das seis unidades. Ao todo, a empresa alegou haver sofrido prejuízo superior a R$
6,5 milhões, em valores da época, em razão do que teve de pagar pelos helicópteros para cumprir o contrato.
Para o ministro relator do recurso no STJ, Sérgio Kukina, a disposição contratual que impedia o reajuste dos valores
não é capaz de afastar a aplicação da teoria da imprevisão ao caso. O magistrado afirmou que a empresa tem razão
ao pleitear o reequilíbrio financeiro do contrato, que foi negado administrativamente três vezes e posteriormente
indeferido em primeira e segunda instância na Justiça.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Kukina destacou que a mudança “abrupta” na política cambial na ocasião foi uma situação extraordinária, sendo justa
a repactuação dos termos ou, já que o contrato foi cumprido, a indenização pelas perdas sofridas.
“Nesse contexto, emerge plenamente justificada, tanto quanto caracterizada, a imprevista e imprevisível alteração do
ambiente financeiro presente ao tempo em que formulada a proposta de preço que levou a empresa Líder a sagrarse vitoriosa na licitação para o fornecimento dos helicópteros. Lícito, pois, que invoque, em seu benefício, os favores
da teoria da imprevisão, máxime porque não deu causa à indigitada variação do câmbio”, disse o relator.
O ministro lembrou que o STJ já analisou controvérsias semelhantes a respeito da mudança da política cambial em
1999, tanto nas turmas de direito público como nas de direito privado, concluindo pela aplicabilidade da teoria da
imprevisão e pela necessidade da recomposição do reequilíbrio econômico dos contratos, posição manifestada
também pelo Tribunal de Contas da União ao analisar o evento.
RISCOS CONTRATUAIS
Kukina divergiu da conclusão das instâncias ordinárias, de que a possibilidade de oscilação da moeda estrangeira
consubstancia risco ordinário das operações cambiais. Segundo o ministro, a decisão do Banco Central de deixar de
interferir no câmbio configurou situação extraordinária e extracontratual, legitimando a indenização requerida pela
empresa.
“Esse desditoso evento ocorreu repentinamente, de modo imprevisível e extraordinário, onerando sobremaneira a
contratante particular, motivo pelo qual se revela cabível a repactuação financeira por ela almejada, a fim de
preservar a higidez da cláusula econômico-financeira inicialmente acordada com a administração”, fundamentou.
O fato de os helicópteros terem sido entregues e pagos pela administração de acordo com o preço estipulado no
contrato “não desautoriza a reposição das perdas sofridas pela empresa que, ainda assim, em tempo hábil, honrou
seu compromisso contratual”, concluiu o ministro, cujo entendimento foi seguido pela maioria da Primeira Turma.
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PARA TERCEIRA TURMA, EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO IMPEDE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DE FORO
Ressalvadas situações específicas, como nos casos em que o consumidor demonstre hipossuficiência ou dificuldade
de acesso ao Judiciário, é possível a tramitação de ação no foro estabelecido em contrato de consumo, mesmo que a
localidade seja distinta do domicílio onde reside o consumidor.
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao confirmar acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que manteve na comarca de Avaré (SP) a tramitação de uma ação de
cobrança contra consumidor residente na cidade de São Paulo. O tribunal concluiu que, no caso em análise, a
propositura da ação em local diferente do domicílio do consumidor não lhe acarretaria prejuízo.
Para a Terceira Turma, o tribunal paulista preservou a proporcionalidade entre o artigo 111 do Código de Processo
Civil de 1973, que estabelece a possibilidade de as partes elegerem o foro para resolução de conflitos, e o artigo
6º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa
de seus interesses em juízo.
“Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o
desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares
realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor”, apontou a relatora do recurso especial,
ministra Nancy Andrighi.
PROTOCOLO INTEGRADO
O recurso teve origem em ação de exceção de competência que discutia a propositura de processo de cobrança por
hospital contra particular devido ao não pagamento dos custos de internação de um familiar. O processo foi ajuizado
na comarca de Avaré (SP), mas o particular alegou que a cláusula de eleição de foro seria abusiva, já que ele teria
que viajar aproximadamente 260 quilômetros até o local onde tramitava o processo.
O TJSP rejeitou a alegação de prejuízo ao consumidor por entender, entre outros fundamentos, que ele tem à sua
disposição protocolo integrado do tribunal em São Paulo, possibilitando a prática de atos processuais sem o
deslocamento até a cidade de Avaré.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
Em análise do recurso especial, a ministra Nancy Andrighi destacou inicialmente que, nos casos de comprovação da
hipossuficiência ou de empecilhos para deslocamento até o local de tramitação do processo, o magistrado está
autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro e remeter o processo à comarca em que reside o
consumidor, conforme prevê o artigo 101 do CDC.
“Ocorre que o simples fato de se tratar de relação de consumo não é suficiente à declaração de nulidade da cláusula
de eleição de foro, sobretudo quando primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não
há prejuízos à defesa do recorrente”, apontou a relatora.
No voto que foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado, a ministra também destacou que o fato de o
consumidor figurar como devedor pelos serviços prestados pelo hospital está relacionado com o mérito da ação de
cobrança e, portanto, não influi na fixação da competência – que, neste caso específico, foi determinada com base
em cláusula do contrato de prestação de serviços hospitalares.
“Assim, diante dos contornos fáticos delineados de maneira soberana pelo tribunal de origem, não se configura
abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado entre as partes. Por consequência, na espécie
não há violação dos artigos 6º, VIII, e 101, I, do CDC”, concluiu a ministra ao rejeitar o recurso especial do
consumidor.
CAMARÕES IN NATURA DESTINADOS A OUTROS ESTADOS DEVEM ESTAR ACOMPANHADOS DE
CERTIFICADO SANITÁRIO
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso interposto pela União e, por unanimidade,
negou mandado de segurança apresentado pela Associação dos Criadores de Camarão do Piauí com objetivo de
dispensar a exigência de certificado sanitário no transporte de camarão in natura para beneficiamento em outros
estados do país.
Por meio do mandado de segurança, a associação alegou que foi surpreendida ao ser comunicada sobre a
necessidade de que qualquer produto ou matéria-prima de origem animal só poderia ser transportada para outras
regiões com o certificado emitido pelo Ministério da Agricultura.
Para a associação de criadores, a medida cercearia o livre mercado e incidiria inadequadamente nessa etapa da
cadeia produtiva, já que a fiscalização federal só deveria acontecer na fase de beneficiamento, quando o produto é
preparado para ser destinado ao consumo humano.
O pedido dos carcinicultores foi acolhido em primeira instância e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O
tribunal entendeu que, desde que transportados e utilizados exclusivamente como matéria-prima, os produtos desse
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tipo serão objeto de inspeção no estabelecimento beneficiador, sendo desnecessária a exigência de certificação
também nos locais de origem.
PRODUTO COMESTÍVEL
O relator do recurso especial da União, ministro Sérgio Kukina, destacou que as especificações da Lei
1.283/50 levam à caracterização do camarão in natura como produto animal comestível, estando sujeito à
fiscalização sanitária por se enquadrar na categoria de pescado. De acordo com a mesma legislação, apontou o
ministro, a inspeção deve ser feita nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado, os quais são
equiparados às fazendas em que os crustáceos são criados.
“Além disso, ao estabelecer que a fiscalização também poderá ser feita na propriedade rural (artigo 3º, f), o diploma
legal em tela indica, expressamente, a possibilidade de a atuação do poder de polícia da administração recair no
ambiente de origem do produto a ser inspecionado”, afirmou o relator.
No voto que foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado, o ministro Kukina também destacou que a
associação, ao buscar a dispensa do certificado sanitário, deu primazia aos princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência em detrimento do direito fundamental da população consumidora à saúde, posicionamento que não
poderia ser abonado pelo Judiciário.
“Nesse contexto, enfim, não se vislumbra direito líquido e certo da associação impetrante, capaz de afastar a atuação
fiscalizatória estatal, eis que voltada a garantir a higidez sanitária de produto alimentício destinado ao consumo
humano, nos termos da Lei 1.283/50”, concluiu o ministro ao negar o pedido da associação.
IGREJA QUE COAGIU FIEL A DOAR BENS DEVERÁ PAGAR INDENIZAÇÃO DE R$ 20 MIL
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJRS) que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a indenizar em R$ 20 mil uma fiel e seu esposo por
ter empregado coação moral irresistível para que ela doasse bens à instituição religiosa em troca da promessa de
melhora da condição financeira da família. O TJRS também determinou o ressarcimento dos danos materiais na fase
de liquidação de sentença.
Por unanimidade, o colegiado considerou possível a configuração dos prejuízos dos autores com base em prova
testemunhal e, além disso, concluiu estar adequado o valor da indenização por danos morais fixado pelo tribunal
gaúcho.
“Como ficou assentado no acórdão recorrido, as doações às instituições religiosas, de todos os matizes, são um
componente essencial da liberdade de consciência e de crença garantida pelo artigo 5º, VI, da Constituição. No
entanto, a hipótese dos autos narra uma situação excepcionalíssima em que as doações – conforme as provas
colacionadas aos autos – foram resultado de coação moral irresistível, sob a ameaça de sofrimento e condenação
espiritual”, afirmou a relatora do recurso especial da igreja, ministra Nancy Andrighi.
Na ação de indenização por danos morais e materiais, os autores alegaram que estavam passando por problemas
financeiros e que a igreja iludia a fiel com a promessa de solução. Segundo eles, os pastores recolhiam quantias em
dinheiro ao final do culto sob a afirmação de que, quanto mais fosse doado, mais receberiam em troca.
Em função dessas promessas, a fiel doou bens à igreja e vendeu outros itens – como o carro da família, joias e
eletrodomésticos – sem o consentimento de seu marido e também com a finalidade de oferecer valores à instituição
religiosa. Diante desse quadro, ele registrou boletim de ocorrência sob a alegação de que teriam sido vítimas do
chamado “mercado da fé”.
SOFRIMENTO E PENALIDADES
Com base em provas documentais e testemunhais, o juiz de primeira instância determinou que a igreja restituísse
aos autores os bens comprovadamente doados à instituição, ou que devolvesse a quantia equivalente em dinheiro. O
magistrado também estabeleceu compensação por danos morais no valor de R$ 20 mil.
A sentença foi mantida pelo TJRS, que concluiu que o quadro descrito no processo configurou a coação moral
irresistível – ação do donatário diretamente no ânimo do doador, a ponto de incutir-lhe a ideia da obrigatoriedade da
doação, sob pena de sofrimento ou penalidades, ainda que religiosas.
O tribunal também considerou que a prova testemunhal comprovou a existência de danos morais, tendo havido a
descrição exata dos bens doados pela fiel à igreja.
Por meio de recurso especial, a Igreja Universal alegou que o recebimento de doações não é considerado ato ilícito,
mas o exercício regular de um direito. A instituição também contestou a condenação por danos materiais baseada
exclusivamente em prova testemunhal.
PROVA ORAL
Em relação à alegação de inexistência de coação moral, a ministra Nancy Andrighi destacou que houve extensa
produção de prova testemunhal nos autos e, com base nesse conjunto probatório, o TJRS concluiu ter havido a
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configuração da coação moral irresistível. Segundo a ministra, eventual conclusão diferente demandaria o reexame
de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
No tocante à produção de prova escrita, a relatora destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que só
não se permite a prova exclusivamente por depoimentos em relação à existência do contrato em si, não havendo
impedimento de demonstração, por testemunhas, dos fatos que envolverem os litigantes.
“Ademais, é importante consignar que o tribunal de origem, soberano na produção e no exame do acervo fáticoprobatório, afirma expressamente que há prova documental coligida nos autos capaz de demonstrar a existência de
doação”, apontou a relatora.
O valor fixado pelo TJRS a título de danos morais também foi considerado adequado pela ministra, considerando a
demonstração dos danos extrapatrimoniais nos autos e a fixação de outras indenizações em casos parecidos ao
analisado no processo.
“Especificamente quanto ao valor da reparação, o acórdão recorrido encontra fundamentação mais que suficiente
para a fixação no valor de R$ 20 mil, além de estar em consonância com situações fáticas semelhantes”, concluiu a
ministra ao negar o recurso especial da igreja.
TERCEIRA TURMA RECONHECE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECORRENTE DE CITAÇÃO VÁLIDA EM
PROCESSO ANTERIOR
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(TJRJ) que reconheceu a interrupção do prazo prescricional em ação indenizatória movida por um motociclista, em
consequência da citação válida ocorrida em ação anterior contra réu diverso.
Na petição inicial, o autor relatou que o fato que deu origem à ação ocorreu no dia 17 de agosto de 2009. Segundo
disse, no momento do acidente ele conduzia sua motocicleta e foi atingido por um cabo que estava preso no
retrovisor de um coletivo e se partiu quando o ônibus entrou em movimento.
Em 28 de agosto do mesmo ano, ele propôs ação indenizatória contra a empresa de ônibus, cuja decisão de
improcedência transitou em julgado em 21 de julho de 2014. Segundo o TJRJ, não houve nexo causal entre a
conduta da empresa de transporte e o acidente.
NOVO PROCESSO
Após ter o pedido negado, o autor entrou com nova ação, alegando que somente no curso do processo teve ciência
de que o suposto causador do dano teria sido uma empresa de telefonia que realizava manutenção de cabos perto
do local.
Em sua defesa, a empresa de telefonia argumentou que o caso já estaria prescrito, visto que o prazo para exigir a
reparação civil prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, do Código Civil.
A alegação da empresa não foi acolhida. Para o TJRJ, só se pode falar em prescrição quando a vítima não
demonstra a pretensão de reparação civil, situação diversa da analisada, em que o autor demonstrou seu interesse,
comprovado pela citação válida na ação anterior.
De acordo com a empresa, mesmo havendo reconhecimento de interrupção do prazo prescricional, este somente se
aplicaria ao réu citado validamente na ação, e não a terceiros estranhos ao processo, segundo o artigo 204 do
Código Civil.
INTENÇÃO INEQUÍVOCA
No STJ, a Terceira Turma concordou com o entendimento da segunda instância, de que se o recorrido só teve
ciência do responsável por seu prejuízo no curso da primeira ação, e se houve citação válida no processo anterior, o
prazo de prescrição foi interrompido.
A ministra relatora, Nancy Andrighi, ressaltou que também “não vingam os argumentos da recorrente quando
sustenta que a interrupção do prazo prescricional decorrente de citação válida restringe-se apenas às partes
litigantes nos autos, e não a terceiros estranhos à relação processual, afinal, a interrupção da prescrição visa a
amparar aquele que revela inequívoca intenção de perseguir o seu direito”.
ACUSADA DE LEVAR DROGA AO MARIDO PRESO FICA IMPEDIDA DE RETORNAR AO PRESÍDIO
O ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu liminar em habeas corpus para
afastar a prisão preventiva decretada contra uma mulher que havia sido flagrada ao tentar entrar em um presídio de
São Paulo levando 118 cigarros de maconha para o marido preso. A mulher é mãe de seis filhos, dois deles
menores, de quatro e seis anos.
A decisão vai além dos efeitos do habeas corpus coletivo, concedido no último dia 20, em que a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as presas
gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, salvo nos casos de crimes violentos ou praticados contra os
próprios filhos.
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Para Schietti, no caso da mulher detida tentando levar droga para o interior do presídio – que é primária, tem
emprego e residência fixa –, a prisão domiciliar seria excessiva porque a impediria de trabalhar e sustentar os filhos.
Com base na ideia de que a medida cautelar deve ser a menos gravosa, desde que suficiente, o ministro determinou
em decisão monocrática que a acusada seja proibida de ingressar em presídios, até o julgamento do mérito do
habeas corpus pela Sexta Turma do STJ.
REITERAÇÃO
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado habeas corpus anterior ao fundamento de que a conduta da
acusada indicaria alto risco de reiteração delitiva.
Segundo Rogerio Schietti, porém, várias decisões da Sexta Turma em casos de mulheres que levam drogas a
maridos, companheiros ou filhos presos têm substituído a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com
base no artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo a proibição do ingresso em unidades prisionais,
exatamente porque se entende que isso basta para evitar a reiteração – e é menos lesivo à liberdade do que a prisão
domiciliar.
O ministro observou que o processo não revela maiores indícios de que a acusada seria traficante habitual, e
portanto não está demonstrada a necessidade imprescindível da prisão preventiva. Mais importante do que isso,
disse ele, é que “medida menos gravosa ao direito de liberdade alcançaria idêntico fim colimado pela prisão cautelar,
de evitar a prática de novas infrações penais”.
"As medidas alternativas à prisão não pressupõem a inexistência de requisitos da prisão preventiva, mas sim a
existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com
menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo", afirmou o ministro.
COMPARTILHAMENTO ILÍCITO DE SINAL DE TV SERÁ JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL
A Nona Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo será responsável por processar e julgar caso referente a
compartilhamento ilícito de sinal de TV, por meio de cartão inserido em equipamentos que permitem a captação de
sinal via cabo ou satélite.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a Justiça Federal competente para a demanda ao
decidir um conflito de competência entre o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia
Judiciária de São Paulo (DIPO 3) e o Juízo Federal da Nona Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo.
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu apuração da prática de crimes de violação de direitos autorais e
da Lei de Software após denúncia da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Segundo o MPSP, o
compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura foi feito por organização criminosa por meio de serviços
de card sharing, ou seja, compartilhamento de cartão, de forma fraudulenta, via interceptação e retransmissão em
tempo real de chaves criptográficas.
COMPROMISSO INTERNACIONAL
Para o ministro relator do caso no STJ, Nefi Cordeiro, o processo deve seguir na Justiça Federal com base no artigo
109, V, da Constituição Federal. O ministro citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a
competência da Justiça Federal fica estabelecida quando se reconhece simultaneamente a incidência de dois fatores:
a transnacionalidade e a assunção do compromisso internacional de reprimir criminalmente a conduta delitiva
constante de tratados ou convenções internacionais.
Nefi Cordeiro ressaltou que a referência normativa internacional, no caso, é a Convenção de Berna, que integra o
ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto 75.699/75, reiterada por vários tratados e convenções
multilaterais, os quais estabelecem garantias aos patrimônios autorais e culturais.
INTERNET
Além disso, o relator explicou que se trata de um crime a distância, em que uma parcela ocorreu no Brasil e outra no
exterior. De acordo com os autos, o crime compreende a quebra das chaves criptográficas, que são distribuídas aos
usuários dos decodificadores ilegais, por meio da internet, por fornecedores situados na Ásia e no Leste Europeu.
“Verifica-se, nesse contexto, que os crimes sob investigação ultrapassam as fronteiras nacionais, o que atrai a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa”, concluiu o relator.
POSSIBILIDADE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO SOFRER ATOS CONSTRITIVOS É TEMA DE REPETITIVO
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques determinou, mediante autorização prévia
da Primeira Seção, que os Recursos Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 sejam julgados sob o rito dos
recursos repetitivos.
Cadastrada como Tema 987 no sistema dos repetitivos, a controvérsia desses recursos diz respeito à “possibilidade
da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.
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Até o julgamento dos recursos e a definição da tese pela Primeira Seção, foi determinada a suspensão do trâmite de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em todo o território nacional.
RECURSOS REPETITIVOS
O novo Código de Processo Civil (CPC/2015) regula a partir do artigo 1.036 o julgamento por amostragem, mediante
a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo
para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos
tribunais brasileiros.
A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e
segurança jurídica.
No site do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como saber a abrangência das decisões de
sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos, entre outras informações.
RELAÇÃO ENTRE MÉDICO E PACIENTE NÃO PRESSUPÕE VULNERABILIDADE EM CASOS DE ABUSO
SEXUAL
A relação médico-paciente não basta para configurar a vulnerabilidade da vítima em casos de violência sexual
praticada em consultórios.
Esse foi o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso em habeas corpus
interposto por um médico denunciado quatro vezes por estupro de vulneráveis (artigo 217-A do Código Penal) e 38
vezes por violência sexual mediante fraude (artigo 215 do CP).
Em decisão unânime, os ministros deram provimento ao recurso do médico para declarar extinta a punibilidade em
relação a 22 vítimas, pois a representação para que o Ministério Público promovesse a ação penal foi apresentada
fora do prazo de seis meses previsto no artigo 103 do CP.
Segundo o artigo 225 do CP, nos crimes sexuais a ação penal é promovida pelo Ministério Público, mas depende de
representação da vítima, salvo quando ela tem menos de 18 anos ou é pessoa vulnerável.
DECADÊNCIA
De acordo com os autos, o médico se passava por dermatologista e alergologista e, aproveitando-se dessa condição,
apalpava as pacientes desnecessariamente durante as consultas.
As vítimas relataram que o médico não utilizava luvas nos procedimentos e que acariciava suas partes íntimas e
locais do corpo em que não havia ocorrência de doenças de pele.
Em habeas corpus, a defesa alegou decadência do direito de ação em relação a 22 vítimas, cujas representações
foram apresentadas fora do prazo legal, e pediu a extinção da punibilidade.
O pedido foi inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao entendimento de que não haveria
necessidade de representação, uma vez que a ação seria pública incondicionada, dada a situação de vulnerabilidade
das pacientes em sua relação com o médico. Assim, o Ministério Público teria legitimidade para propor a ação contra
o réu independentemente de representação.
RESISTÊNCIA
No recurso ao STJ, a defesa sustentou que não é possível falar em vulnerabilidade apenas pelo fato de se tratar de
relação entre médico e paciente, visto que em momento algum as vítimas tiveram sua capacidade de resistência
reduzida.
A turma acolheu a alegação e entendeu que a ação permanece incondicionada, pois a situação não se enquadra nas
hipóteses previstas no Código Penal para configurar a vulnerabilidade das vítimas.
“As hipóteses de vulnerabilidade legal se referem à ausência de necessário discernimento, em virtude de
enfermidade ou deficiência mental, e impossibilidade de oferecer resistência por qualquer outra causa. Na hipótese,
as vítimas tinham o necessário discernimento e podiam oferecer resistência, tanto que os relatos revelam a
estranheza com o comportamento do médico, tendo algumas, inclusive, se negado a seguir suas orientações”,
afirmou o relator do caso, ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
COMARCA ONDE VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DE AMEAÇA POR REDES SOCIAIS É COMPETENTE PARA
ANALISAR MEDIDAS PROTETIVAS
Nas hipóteses de ameaças por meio de redes sociais como o Facebook e aplicativos como o WhatsApp, o juízo
competente para o julgamento de pedido de medidas protetivas é aquele de onde a vítima tomou conhecimento das
intimidações, por ser este o local de consumação do crime previsto pelo artigo 147 do Código Penal.
Com base nesse entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a competência da
comarca de Naviraí (MS) para a análise de pedido de concessão de medidas protetivas em favor de mulher que teria
recebido mensagens de texto com ameaças pelo WhatsApp e Facebook de pessoa residente em Curitiba.
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De acordo com os autos, primeiro houve violência física contra a mulher na capital paranaense, com a consequente
prisão do agressor. Após ter sido colocado em liberdade, o homem teria enviado mensagens ameaçadoras à mulher
por meio das plataformas digitais.
Inicialmente, o juízo de Naviraí havia declinado de sua competência para análise do caso porque o homem morava
em Curitiba e da cidade partiram as supostas ameaças. Ao receber os autos, o juízo de Curitiba suscitou o conflito
negativo de competência.
LOCAL DA INFRAÇÃO
O relator do conflito, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que
a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. E o crime tipificado pelo artigo
147 do Código Penal, acrescentou o ministro, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da
ameaça.
“Independentemente do local em que praticadas as condutas de ameaça e da existência de fato anterior ocorrido na
comarca de Curitiba, deve-se compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua finalidade de
prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar”, concluiu o ministro ao
fixar como competente a comarca de Naviraí.
TJRS TERÁ DE REANALISAR PREJUÍZOS CAUSADOS POR ANTENA DE CELULAR EM IMÓVEL
Por unanimidade de votos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu omissão em acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que condenou a TIM Celular Centro Sul a indenizar uma
moradora de um prédio por prejuízos causados após a instalação de antena no topo do edifício.
De acordo com o processo, para instalar a antena foi necessário substituir parte do telhado por uma laje de concreto.
A empresa contratada pela TIM, no entanto, executou de forma deficiente a impermeabilização do local, destelhando
o apartamento da moradora, localizado no último pavimento do prédio, o que gerou infiltrações e alagamentos.
AGENTES NATURAIS
A sentença condenou a TIM, bem como o condomínio, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e
danos à moradora, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Já o TJRS fixou a condenação a título de
danos morais no valor de R$ 20 mil.
Foram opostos embargos de declaração, em razão de o acórdão não limitar a indenização por perdas e danos aos
prejuízos que efetivamente decorreram dos vícios na instalação da antena, uma vez que o laudo pericial apontou
como causa dos problemas não só a existência de infiltrações, mas também a agressão de agentes naturais, como
umidade e maresia.
OMISSÃO
No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que o acórdão foi omisso em relação ao pedido da TIM para
que fossem excluídos da indenização os prejuízos decorrentes da ação de agentes naturais.
“A questão tida por omissa é relevante para o julgamento da causa quando constatado que o próprio laudo pericial
confeccionado e colacionado aos autos reconheceu que os imóveis localizados no litoral gaúcho sofrem agressões
de agentes naturais como umidade e maresia, exigindo, devido a este fato, uma manutenção mais intensa e em
períodos menores de tempo, evitando que estas agressões gerem problemas aos imóveis”, considerou a ministra.
Diante da necessidade de delimitação da liquidação da sentença para concreta aferição das perdas e danos, a ser
definida com a observância do laudo pericial técnico e dos prejuízos constatados no imóvel, Nancy Andrighi
determinou a remessa do processo ao tribunal de origem, a fim de que seja sanada a omissão.
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