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ADJUDICAÇÃO PELO CÔNJUGE SÓ É POSSÍVEL NO CASO DE BENS DIVISÍVEIS
O cônjuge possui o direito de adjudicar bens mó veis penhorados no curso de execução
proposta em face do outro cônjuge, desde que os bens em questão não sejam indivisíveis,
já que nestes casos sua meação deve recair sobre o produto da alienação.
Com base nessa previsão do artigo 655-B do Código de Processo Civil de 1973, a Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso de uma mulher que buscava
adjudicar obras de arte avaliadas em R$ 6 milhões, penhoradas no curso de execução
contra seu marido no valor de R$ 150 milhões, devido à gestão fraudulenta de uma
empresa.
Segundo a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, o ponto central da
controvérsia está em que o tribunal de origem considerou os bens indivisíveis. Ela destacou
que essa conclusão não pode ser alterada pelo STJ em razão da Súmula 7, que impede
revisão de provas em recurso especial.
Preço igual ou maior
“Muito embora seja facultado ao cônjuge do executado requerer a adjudicação de bens
penhorados, quando se trata de patrimônio indivisível, como no particular, a m eação do
cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto de sua alienação, conforme decidido
pelo tribunal de origem”, fundamentou a ministra ao rejeitar o recurso.
A relatora lembrou que a regra do parágrafo 2º do artigo 685-A do CPC/73 permite ao
cônjuge requerer a adjudicação de bens penhorados, desde que ofereça preço igual ou
superior ao da respectiva avaliação. Entretanto, tal premissa é válida apenas para bens
considerados divisíveis.
“Ao contrário do que entendeu o tribunal de origem, o ordena mento jurídico processual não
impede que o cônjuge, por ser casado com o executado pelo regime da comunhão universal
de bens, como na hipótese, possa exercer o direito de adjudicar”, disse ela.
O que impediu o provimento do recurso, segundo a relatora, é q ue os bens em questão
foram considerados indivisíveis, sendo garantida, nesses casos, a meação do cônjuge
sobre o produto da venda.
Créditos pendentes
A ministra lembrou que o crédito em cobrança foi reconhecido em sentença prolatada há
mais de 14 anos, não tendo sido satisfeito até o momento, o que releva a necessidade
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premente de se privilegiar a adoção de medidas executivas que assegurem efetividade ao
direito do credor.
“Vale enfatizar que, segundo o aresto impugnado, a alienação em hasta pública afigur a-se
salutar para que os bens penhorados possam ser executados por valor superior ao da
avaliação, evitando maiores prejuízos”, assinalou a relatora.
NEGADO TRANCAMENTO DE AÇÃO CONTRA DENUNCIADO POR SUPOSTA FRAUDE
EM OBRAS NO METRÔ DE SÃO PAULO
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de trancamento parcial
de ação penal contra um representante de empresa envolvida em suposto esquema de
formação de cartel e fraude nas obras de reforma das linhas 1 e 3 do metrô de São Paul o.
De forma unânime, o colegiado entendeu que a denúncia preencheu os requisitos da
legislação penal e, portanto, deve ter prosseguimento regular.
Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), entre os anos de 2008 e 2009, um
grupo de empresas realizou acordos fraudulentos com o objetivo de combinar previamente
os vencedores dos processos licitatórios no metrô paulista, com a fixação artificial de
valores e superfaturamento de preços. Os contratos tinham valor total de aproximadamente
R$ 1,7 bilhão.
Embora tenha havido composição de preços entre a Companhia do Metropolitano de São
Paulo e as empresas em alguns dos lotes licitados, o MPSP apontou sobrepreços de mais
de R$ 50 milhões em virtude da existência de apenas um competidor nos certames.
Em conjunto com outros réus, o representante da empresa foi denunciado por formação de
cartel, fraude à licitação e fraude a procedimento licitatório em prejuízo da Fazenda
Pública. Todavia, de acordo com a defesa do representante, um dos crimes apontados pelo
Ministério Público – o de fraude em prejuízo da Fazenda Pública ( artigo 96 da Lei 8.666/93)
– seria atípico, pois não teriam sido demonstrados os prejuízos ao erário.
Ainda segundo a defesa, não houve elevação arbitrária de preço ou onerosidade da
proposta, pois a própria denúncia reconheceu que houve composição de preço entre a
Companhia do Metrô e as empresas, inclusive com a concessão de desconto pelo consórcio
do qual fazia parte a empresa do representante. Assim, para a defesa, o valor efetivamente
pago corresponderia ao orçado pela companhia.
Matéria de mérito
O relator do pedido de habeas corpus, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, destacou
inicialmente que a denúncia do MPSP, além de indicar as evidências de sobrepreço na
licitação, apontou que as empre sas, mesmo oferecendo descontos expressivos, obtiveram
lucros. Para o Ministério Público, se houvesse verdadeira concorrência, valores iguais ou
até inferiores aos acordados poderiam ter sido ofertados, gerando maior economia para os
cofres públicos.
Com base nos elementos indiciários trazidos na denúncia, o relator entendeu que não seria
possível comprovar, nesta fase inicial do processo, a ausência de prejuízo ao erário, já que
as supostas condutas delituosas foram devidamente descritas na peça acusatória ,
possibilitando o exercício da ampla defesa.
“A comprovação ou não do prejuízo é matéria de mérito, que deve ser analisada durante a
instrução processual. Portanto, não há se falar, neste momento processual, em atipicidade
(inépcia material da denúncia), o que inviabiliza o pedido de trancamento parcial
formulado”, concluiu o ministro ao não conhecer do habeas corpus.
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QUINTA TURMA NÃO RECONHECE ILEGALIDADE EM DECISÃO DO MP QUE
RECONSIDEROU TRANSAÇÃO PENAL
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiç a (STJ) não reconheceu ilegalidade apontada
em decisão do Ministério Público que reconsiderou proposta de transação penal. A parte
buscava o reconhecimento do ato como precluso e a aplicação, por analogia, da regra
do artigo 28 do Código de Processo Penal (CPP), em razão da existência de divergência
entre o membro do Ministério Público que ofereceu o benefício e aquele que o
reconsiderou.
O relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca – cujo julgamento monocrático foi
confirmado pelo colegiado –, rechaçou a alegação de que a situação que ensejou a
reconsideração da anterior proposta de transação penal teria sido simplesmente a alteração
do membro do Ministério Púbico atuante. Segundo ele, a decisão foi modificada em razão
da superveniência de novos elementos de prova.
Aditamento
“A situação retratada nos autos nada mais revela que o aditamento da inicial acusatória, o
que ensejou, inclusive, o deslocamento da competência para a Justiça comum”, esclareceu
o ministro.
Ele destacou ainda que o tribunal de origem , ao considerar as condutas imputadas e a
soma das penas cominadas para cada uma, não reconheceu estarem presentes os
requisitos objetivos para o oferecimento da transação penal.
Preclusão
A alegação de que o ato estaria precluso também foi afastada pelo r elator, uma vez que a
audiência para a apreciação da proposta de transação penal não chegou a ser realizada,
ficando prejudicada pelo aditamento da denúncia.
Reynaldo da Fonseca disse também que “não há falar em aplicação do artigo 28 do Código
de Processo Penal, por analogia, uma vez que ´não há pedido de arquivamento, mas sim
exercício pleno da ação penal´”. Além disso, afirmou o ministro, a divergência que autoriza
a remessa ao procurador-geral de Justiça se refere àquela existente entre o órgão acusador
e o magistrado, o que, segundo ele, não foi o caso dos autos.
“A imputação realizada na inicial acusatória é atribuição exclusiva do órgão ministerial,
sendo assegurada aos membros do Ministério Público a independência funcional, nos
termos do artigo 127, parágrafo 1º, da Constituição Federal, não ficando, portanto,
vinculados ao entendimento esposado por quem atuou anteriormente no mesmo processo”,
acrescentou.
PARA TERCEIRA TURMA, NEGATIVA DE QUESTÃO DE FATO APÓS VOTO DO RELATOR
NÃO FERE DIREITO DO ADVOGADO
Após as sustentações orais, o julgamento em colegiado entra na etapa de prolação do voto
pelo relator e da apresentação de votos pelos demais ministros, não havendo previsão legal
para que, nesse momento, haja manifestações dos defensores sobre o cont eúdo decisório
ou sobre as discussões travadas pelos magistrados, ainda que sob a justificativa de
tratarem de “questões de fato”.
Em deferência à advocacia, é costume que o presidente do órgão julgador pergunte ao
relator sobre a necessidade de algum escl arecimento relacionado a questão de fato, mas
uma eventual resposta negativa não viola o direito previsto no artigo 7º, inciso X, da Lei
8.906/04 (fazer uso da palavra em juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para
esclarecer equívoco ou dúvida q ue influam no julgamento).
Por esses fundamentos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou
pedido de anulação de julgamento realizado pelo próprio colegiado. A parte interessada
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argumentava que, após a sustentação oral e a prolação do v oto pela relatora, teria sido
negado ao advogado o direito de se manifestar sobre questão de fato. Para o recorrente,
essa negativa teria violado o artigo 7º da Lei 8.906/04 e o artigo 151 do Regimento Interno
do STJ.
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, durante o julgamento, o
advogado teve respeitado o seu direito de usar a palavra, pelo prazo legal e conforme
previsto no artigo 937 do Código de Processo Civil de 2015. Segundo a ministra, no
momento da sustentação oral, antes de o relator proferir o seu voto, o defensor tem a
possibilidade de esclarecer todas as questões de fato e de apontar todas as matérias que
lhe pareçam relevantes.
“Ocorre que, encerrada a sustentação oral, passa -se a um outro momento do julgamento,
oportunidade em que serão proferidos os votos, inicialmente pelo relator e, após, pelos
demais julgadores que compõem a turma julgadora”, destacou Nancy Andrighi.
Anúncio do resultado
Por esse motivo, explicou, o artigo 941 do CPC/15 prevê que, proferidos os votos, o
presidente anunciará o resultado do julgamento. Segundo a ministra, o uso do verbo
“anunciará” não deixa dúvida em relação à dinâmica da sessão de julgamento colegiado,
que, nesse momento, não comporta “debates, diálogos, réplicas, tréplicas, manifestaçõ es
ou impugnações sobre o conteúdo dos votos ou das discussões travadas pelos julgadores,
ainda que rotuladas de ‘questão de fato’”.
Para a ministra, o direito previsto no artigo 7º da Lei 8.906/04 “não é e nem pode ser
absoluto, como, aliás, nenhum direit o ou prerrogativa – por mais relevante e fundamental
que seja – é ou pode ser considerado absoluto”.
Mesmo sem previsão legal que permita aparte para apresentação de questão de fato após a
realização da sustentação oral e a prolação do voto pelo relator, N ancy Andrighi destacou
que, por deferência à advocacia e em respeito ao seu papel indispensável à Justiça, o
presidente do colegiado tem por hábito inquirir o relator sobre a necessidade de haver
alguma espécie de esclarecimento.
Quanto ao caso específico ocorrido na Terceira Turma, a ministra observou que “o
esclarecimento de questão fática que se afirma seria indispensável e influente sobre o
resultado da controvérsia, a ponto de justificar até mesmo a anulação do julgamento,
sequer constou da petição de embargos de declaração”.
NEGADO PEDIDO DE CIRO GOMES PARA SUSPENDER INDENIZAÇÃO A FERNANDO
COLLOR
O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou o pedido do ex governador do Ceará Cir o Gomes para que fossem suspensos os efeitos de decisão que o
condenou a indenizar o senador e ex -presidente Fernando Collor (PTC-AL), por ofensas
proferidas em 1999. Ciro Gomes pretendia a suspensão da condenação até o julgamento de
um recurso interposto no STJ.
A condenação, a título de danos morais, inicialmente de R$ 100 mil, foi reduzida para R$ 60
mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ao requerer a execução provisória da
condenação, Fernando Collor pediu o depósito de R$ 301 mil, contando os juros moratórios
desde os fatos.
Segundo o ministro Marco Buzzi, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
termo inicial dos juros moratórios nas indenizações por dano moral extracontratual é a data
do evento danoso, à luz da Súmula 54.
Campanha eleitoral
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Em meados de 1999, ao comentar a campanha eleitoral de 1989, Ciro Gomes teria dito aos
jornais algumas qualificações ofensivas que, segundo ele, deveriam ter sido usadas pelo
então candidato Luiz Inácio Lula da Silva contra seu opositor Fer nando Collor para revidar
acusações pessoais. Em primeira e segunda instância, a Justiça entendeu que as
declarações causaram danos morais.
Como o TJSP não admitiu a subida de seu recurso especial à instância superior, Ciro
Gomes interpôs um agravo para te ntar fazer com que o apelo seja recebido e julgado pelo
STJ. Ao mesmo tempo, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.
Para o ministro Marco Buzzi, relator do caso, o ex -governador não demonstrou na petição
os requisitos necessários para a atribui ção do efeito suspensivo.
Pressupostos
“A concessão da tutela cautelar, para atribuição de efeito suspensivo a recurso inadmitido
na origem, é excepcional e pressupõe a aferição da existência de decisão teratológica ou
manifestamente contrária à jurisprudê ncia deste Superior Tribunal de Justiça, somada à
demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito
invocado, bem assim do perigo da demora”, disse ele na decisão.
Marco Buzzi afirmou não haver perigo na demora no caso a nalisado, já que não foi
apontado nos autos nenhum ato concreto de determinação de expropriação de bens do
executado, somente a notícia do cumprimento provisório da sentença. O magistrado
lembrou que Ciro Gomes também não demonstrou na petição que eventual constrição de
bens representaria risco à sua subsistência.
Em suas alegações, o ex-governador afirmou que não existiria dano moral a ser indenizado
no caso, já que teria atuado dentro do exercício do direito de crítica ao adversário político,
algo inerente ao processo eleitoral.
DEFENSORIA PÚBLICA PODE ACESSAR REGISTRO DE OCORRÊNCIAS EM UNIDADES
DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, deu provimento a
recurso em mandado de segurança para permitir que a Defensoria Pública (DP) de São
Paulo possa ter acesso aos registros de ocorrências nas unidades de execução de medidas
socioeducativas para crianças e adolescentes em São Paulo.
O recurso foi interposto pela DP contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
decidiu não terem os defensores legitimidade para fiscalizar entidades de execução de
medidas socioeducativas.
Ao pedir a concessão da segurança para ter acesso a um determinado procedimento
verificatório, da Unidade da Fundação Casa da Vi la Leopoldina, na capital paulista, a DP
alegou que é papel essencial da instituição prevenir ameaças ou violações dos direitos de
crianças e adolescentes internados.
Competência
O ministro Nefi Cordeiro, relator do caso, explicou que embora não inclua nas competências
da DP a atribuição para fiscalizar as unidades de internação de adolescentes, a lei
estabelece expressamente sua função de atuar na preservação e na reparação dos direitos
de pessoas vítimas de violência e opressão.
Dessa forma, segundo o rel ator, é “imperioso” o acesso da DP às informações decorrentes
de registros de eventuais ocorrências de violação dos direitos individuais e coletivos que
possam ensejar a sua atuação.
“Na ausência de vedação legal, não há falar em impedimento de acesso da D efensoria
Pública aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial e
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atividade correcional de unidade de execução de medidas socioeducativas, após relatos e
denúncias de agressões sofridas pelos adolescentes internados e de outras irregularidades
no processo ressocializador”, explicou.
AÇÃO RESCISÓRIA É CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA QUE HOMOLOGA
RENÚNCIA DO DIREITO DISCUTIDO NO PROCESSO
Na medida em que a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação tem
natureza de sentença de mérito – produzindo, portanto, coisa julgada material –, a via eleita
adequada para buscar a sua desconstituição é a ação rescisória.
O entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que havia julgado extinta
ação rescisória por considerar ausente o interesse de agir dos autores.
Para o TJSP, tratando-se de pedido de rescisão de decisão que se limitou a homologar a
renúncia manifestada pelo autor da demanda, a via adequada seria a ação anulatória, e não
a ação rescisória.
A ministra Nancy Andrighi destacou que o artigo 269 do Código de Processo Civil de 1973 –
com texto replicado no artigo 487 do CPC/15 – prevê que haverá resolução de mérito
quando o juiz homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Dessa previsão legal, explicou a ministra, presume -se a impossibilidade de que o autor
reproponha ação pleiteando o direito a que renunciou.
Com base na jurisprudência do STJ, a ministra apontou que, nesses casos, não há como a
ação rescisória ser extinta por falta de interesse de agir.
“Sob essa ótica, conclui-se que a presente ação não deveria ter sido extinta, uma vez que é
via eleita adequada para buscar a desco nstituição de decisão que homologou a renúncia
formulada pela autora da ação anulatória”, concluiu a ministra ao determinar o
prosseguimento do pedido rescisório.
CONFIRMADA INDENIZAÇÃO PARA FILHOS DE HOMEM ABSOLVIDO APÓS TRÊS ANOS
EM PRISÃO PREVENTIVA
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, por unanimidade,
acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que mandou pagar indenização aos
filhos de um homem que ficou preso durante três anos e, posteriormente, foi absolvido por
falta de provas.
Segundo o colegiado, o valor fixado pelo tribunal de origem a título de danos morais – cem
salários mínimos para cada um dos dois autores da ação – não é exorbitante, pois além de
ter sofrido violência sexual na prisão, o homem adquiriu o ví rus HIV e foi privado do
convívio com os filhos.
Na primeira instância, o pedido dos autores foi julgado improcedente. A sentença entendeu
ser a prisão um ato judicial legítimo, não havendo excesso de prazo, abuso ou ilegalidade
que justificasse a pretendida indenização.
Para o TJAM, no entanto, a manutenção da prisão preventiva foi por prazo excessivo e
houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, o tribunal julgou
procedente o pedido relativo aos danos morais e fixou a indenização da forma como
solicitada na petição inicial.
Danos morais
O relator do caso no STJ, ministro Benedito Gonçalves, lembrou que a jurisprudência do
tribunal é pacífica no sentido de que somente em casos excepcionais é possível rever o
valor da indenização fixada pela corte de origem.
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“Quanto ao valor fixado a título de danos morais, prevalece no âmbito desta corte o
entendimento de que somente é admitida a sua revisão nas hipóteses em que ele tenha
sido fixado em valor irrisório ou abusivo, em clara afronta ao s princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, o que não se configura no caso dos autos, em que foi arbitrado tal
como requerido na inicial (cem salários mínimos para cada um dos dois autores)”, ressaltou
o relator.
Ao negar o recurso oferecido pelo Estado do Amazonas – que alegou não haver ato ilícito a
ser imputado ao Estado e pediu a redução do valor fixado por considerar o valor exorbitante
e assentado em cálculo equivocado –, Benedito Gonçalves explicou que a pretensão
recursal demandaria o reexame das provas do processo, o que é vedado em recurso
especial, conforme determina a Súmula 7.
PRAZO PARA ACIONISTA PEDIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SEUS INVESTIMENTOS
É DE TRÊS ANOS
É de três anos o prazo prescricional para que o titular de açõ es obtenha da instituição
financeira a prestação de contas referente ao pagamento de dividendos, de juros sobre
capital próprio e demais rendimentos inerentes aos papéis.
O entendimento foi aplicado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
julgamento de recurso especial relativo a ação de prestação de contas promovida por um
acionista para que o banco lhe prestasse informações sobre seus títulos. Segundo ele, a
instituição financeira não estava pagando nenhum dividendo ou qualquer outro provento de
direito sobre as ações.
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou o banco à apresentação de contas
detalhadas referentes ao período de dez anos, por aplicação do prazo decenal do artigo
205 do Código Civil, relativo às ações de naturez a pessoal.
Lei específica
No STJ, o banco alegou que, como o prazo prescricional previsto no artigo 287, II, da Lei
6.404/76 para a pretensão de haver dividendos é de três anos, contados a partir da data em
que estes foram colocados à disposição do acionis ta, a ação de prestação de contas
respectiva deveria obedecer ao mesmo prazo prescricional, não sendo juridicamente
possível a manutenção de um prazo prescricional para a prestação de contas e outro
diferente para o direito de haver os dividendos.
Para o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze, “a pretensão de obter a
prestação de contas afeta ao pagamento de dividendos (e de outras prestações acessórias
vinculadas à titularidade de ações da companhia) é indissociável da pretensão de obter a
correlata reparação, devendo -se, por isso, observar seu prazo prescricional previsto em lei
específica”.
Aplicação residual
Segundo ele, antes de se adotar o prazo de dez anos do artigo 205, que deve ser aplicado
subsidiariamente, é preciso analisar se a pret ensão está especificada no rol do artigo
206 do Código Civil, ou, ainda, nas demais leis especiais.
“Havendo disparidade entre o prazo prescricional da pretensão de exigir contas (em regra,
o decenário, de caráter residual, previsto no artigo 205 do Có digo Civil) e o prazo
prescricional da pretensão de satisfação de crédito oriundo da relação de administração ou
gestão de bens alheios (previsto em lei especial), este último deve prevalecer, a fim de se
preservar a utilidade da via eleita”, disse o minis tro.
Para Bellizze, não há sentido em permitir que o acionista vindique a prestação de contas
em relação ao pagamento de dividendos, pelo período de dez anos anteriores ao
ajuizamento, e, verificada a existência de saldo a seu favor, somente possa haver
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dividendos relativos ao período de três anos retroativos àquela data, como estabelece a Lei
6.404/76.
“A ação de exigir contas deve se revelar útil, a um só tempo, à pretensão de exigir contas e,
caso apurado crédito existente em favor do demandante, também à sua satisfação. A
pretensão de exigir contas não pode ser concebida como uma mera manifestação de
emulação da parte demandante, devendo apresentar -se hábil, desde logo, a atingir estas
finalidades”, concluiu o ministro.
NEGADO HABEAS CORPUS QUE PEDIA LI BERDADE DO DEPUTADO EDSON
ALBERTASSI
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou pedido de habeas corpus do
deputado estadual Edson Albertassi (MDB -RJ) e manteve a prisão preventiva do
parlamentar, ocorrida em novembro de 2017 no âmbito d a Operação Cadeia Velha, que
investiga um esquema de corrupção na administração pública estadual do Rio de Janeiro.
Para a turma, há elementos concretos que respaldam a prisão preventiva, com o objetivo de
desmantelar a organização criminosa e impedir novo s crimes. O relator do caso, ministro
Felix Fischer, afirmou que a complexidade da organização chama a atenção, já que,
segundo as investigações, o grupo atuaria desde a década de 1990 em diversos setores da
administração estadual fluminense.
“As decisões do egrégio tribunal de origem, que apreciaram a prisão do paciente,
encontram-se devidamente fundamentadas, com descrição concreta de atos que teriam sido
por ele efetuados, demonstrando satisfatoriamente os requisitos para a manutenção da
segregação cautelar, como o risco à ordem pública e à instrução criminal”, fundamentou o
relator.
Fischer afirmou que a probabilidade de persistência na prática de atividades ilícitas
consubstancia o requisito da garantia da ordem pública, tendo relevo diante das
singularidades da situação concreta.
“Vale destacar, no ponto, a particular gravidade das atitudes perpetradas pelo paciente,
bem destacando o decisum, quando evidencia o beneficiamento do setor de ônibus ao longo
de três décadas, as quais correspondem exatamente ao que apontaram os colaboradores e
testemunhas sobre as vantagens que eram pagas em razão disso”, afirmou.
Duração do processo
A defesa do deputado questionou a duração da prisão preventiva, decretada há oito meses.
Edson Albertassi pediu a substituição d a prisão por medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).
Felix Fischer afirmou que não é possível, para fins de definição de excesso de prazo,
realizar a mera soma dos prazos para os atos processuais, “quanto mais ao se levar em
consideração o fato de terem sido denunciados 19 acusados, com a imputação de diversos
crimes e extenso número de testemunhas, aliado à premissa de já se ter iniciado a
instrução processual, com o início da oitiva dos testigos arrolados pelo Ministério Público
Federal, em 21/05/2018”.
No voto acompanhado pelo colegiado, o ministro disse que a gravidade concreta dos delitos
justifica a segregação e a impossibilidade de se aplicarem as outras medidas cautelares do
CPP.
Tema constitucional
Quanto à alegada ausência de autorização da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
para a prisão do parlamentar, o relator destacou que o tema da eventual ofensa à
Constituição já está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, órgão responsável por
analisar a arguição de descumprimento de preceito constitucional.
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“Nesse contexto, não cabe a esta casa adentrar no mérito desses fundamentos, sob pena
de se incorrer em indevida usurpação de competência”, concluiu o relator.
MINERADORA DE CARVÃO DEVE RES PONDER SOLIDARIAMENTE COM UNIÃO POR
ÁREA DEGRADADA EM SC
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a responsabilidade
solidária da União e da empresa Coque Catarinense Ltda. – EPP (Cocalit) pela recuperação
ambiental de área degradada em decorrência de atividades de mineração de carvão em
Santa Catarina.
O caso refere-se aos danos ambientais que ocorreram no período de 1972 a 1989 na região
da bacia carbonífera do sul de Santa Catarina. Segundo o processo, as empresas
Carbonífera Treviso, cuja responsabilidade recaiu sobre a União, e Cocalit teriam
contribuído para o aparecimento de rejeitos em uma fração de 22,5 hectares nos arredores
da Igreja Santa Apolônia, na comunidade Ex -Patrimônio, município de Siderópolis.
Como nenhuma das empres as rés assumiu a “paternidade” sobre a degradação e
recuperação ambiental da área, ela ficou sendo chamada de “área órfã”. Em ação civil
pública, o Ministério Público Federal pediu que as empresas de mineração e a União
fossem responsabilizadas pelo dano a mbiental. Após ser condenada pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) a recuperar a área, a Cocalit recorreu ao STJ.
Fundamentação adequada
O relator, ministro Mauro Campbell Marques, ao negar provimento ao recurso especial,
afirmou que o acórdão do TRF4 foi adequadamente fundamentado e que a recorrente não
apresentou elementos suficientes para modificá -lo. Portanto, não houve ofensa ao artigo
489, II, e parágrafo 1º, IV, do Código de Processo Civil (CPC/2015).
Segundo Mauro Campbell Marques, tamb ém não ocorreu ofensa ao artigo 371 do
CPC/2015, pois a responsabilização da Cocalit está baseada no depoimento de
testemunhas e de provas juntadas aos autos sobre a contribuição da empresa, juntamente
com a Carbonífera Treviso, na degradação da “área órfã ”.
Segundo o relator, a controvérsia foi decidida de modo integral e suficiente, com base nas
provas que indicaram a atuação das empresas na erosão de depósito de rejeitos, na
utilização desse material no aterramento de áreas baixas e no recobrimento primá rio de
estradas.
“Na realidade, o inconformismo da recorrente não tem a ver com vício de fundamentação ou
com a não apreciação das provas juntadas aos autos, e sim com a conclusão a que chegou
a corte de origem”, concluiu Mauro Campbell Marques.
EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO, OPERADORA TAMBÉM RESPONDE POR ERRO EM
CORTE DE INADIMPLENTES
Nos contratos de plano de saúde coletivos, ainda que a operadora não possa realizar a
cobrança direta dos beneficiários – e, por isso, não controle diretamente as situ ações de
inadimplência –, ela tem a obrigação de transparência com os usuários e a
responsabilidade de prestar informações prévias sobre a negativa de cobertura.
Por esse motivo, a operadora também pode ser responsabilizada judicialmente pelos danos
causados ao usuário, inclusive em situações de cancelamento indevido do plano sob a
justificativa de inadimplência.
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
reconhecer a legitimidade da Unimed Porto Alegre para integ rar ação na qual o beneficiário
discute erro administrativo que gerou a sua inadimplência e, por consequência, o
cancelamento do plano de saúde. O processo também tem como réus a Caixa de
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Assistência aos Advogados do Rio Grande do Sul (CAA/RS), pessoa jurí dica contratante de
plano coletivo para a classe dos advogados, e a Qualicorp, administradora de benefícios.
“A análise puramente abstrata da relação jurídica de direito material permite inferir que há
obrigações exigíveis da operadora de plano de saúde q ue autorizam sua participação no
processo, enquanto sujeito capaz de, em tese, violar direito subjetivo do usuário final do
plano coletivo e, sob esta condição, passível de figurar no polo passivo de demanda”,
apontou a relatora do recurso especial, minist ra Nancy Andrighi.
Débito em conta
Na ação que deu origem ao recurso, o beneficiário alegou que mantinha plano de saúde
coletivo fornecido pela Unimed Porto Alegre e administrado pela Qualicorp. Ao ter negado
pedido para a realização de exames, o benefici ário foi informado de que o seu plano tinha
sido cancelado por inadimplência.
Segundo o beneficiário, os pagamentos do plano eram feitos por meio de débito automático
em conta bancária, mas em virtude da quebra de contrato entre a CAA/RS e a antiga
administradora de benefícios, o desconto automático foi cancelado. De acordo com o
usuário, uma nova autorização de débito deveria ter sido feita, mas ele não foi informado
dessa necessidade.
Em primeira instância, a CAA/RS, a Qualicorp e a Unimed foram condena das a restabelecer
o plano de saúde na modalidade contratada pelo beneficiário, além de pagar danos morais.
Em relação a essas condenações, a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da
4ª Região.
Por meio de recurso especial, a Unimed alegou q ue, havendo o reconhecimento de que o
cancelamento do plano por inadimplência ocorreu em razão de iniciativa da CAA/RS e da
Qualicorp, que deixaram de informar ao beneficiário sobre a troca da administradora de
benefícios, ficou configurada a ilegitimidade da operadora de saúde para responder à ação.
Dever de informação
A ministra Nancy Andrighi destacou inicialmente que a Resolução Normativa 195/09 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que a operadora contratada não
poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários,
pois a captação de mensalidades dos usuários de plano coletivo é de responsabilidade da
pessoa jurídica contratante. Todavia, conforme estipula a Resolução Normativa 196/09 da
ANS, essa atribuição pode ser delegada à administradora de benefícios.
“A partir desse cenário, a operadora -recorrente quer persuadir que não possui qualquer
obrigação em relação ao inadimplemento dos usuários finais do plano de saúde. No
entanto, essa interpretação restritiva faz crer que pelo simples fato de não estar autorizada
à cobrança direta dos usuários finais da contraprestação pecuniária do plano coletivo, a
operadora não teria qualquer obrigação exigível em relação aos beneficiários”, apontou a
relatora.
De acordo com a ministra, embora as operadoras não tenham obrigação de controlar
individualmente a inadimplência dos usuários vinculados ao plano coletivo, elas têm o dever
de fornecer informação antes de negar o tratamento solicitado pelo beneficiário. Essa
responsabilidade, destacou a ministra, advém inclusive do dever mútuo de observância dos
princípios de probidade e boa-fé na execução e na conclusão do vínculo contratual.
“Em outras palavras, do ato ilícito apontado na petição inicial (negativa de trata mento
médico-hospitalar a um integrante da população beneficiária do plano coletivo, por suposta
inadimplência e cancelamento do plano) é possível extrair obrigação exigível da operadora
de plano de saúde e, assim, revela -se a coincidência da titularidade processual com a
titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito
material”, concluiu a ministra ao reconhecer a legitimidade da Unimed e manter as
condenações fixadas nas instâncias ordinárias.
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SEGURADORA CONSEGUE REDU ZIR PRAZO PRESCRICIONAL EM RESTITUIÇÃO DE
SEGURADO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao recurso
de uma companhia de seguros e reduziu de três para um ano o prazo prescricional
referente à restituição de valores p agos a mais por um aposentado depois de migrar para
um novo contrato de seguro de vida.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) havia aplicado a prescrição trienal. No
entanto, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, considerou que a deci são do TJRS
– apesar de seguir o entendimento do STJ quanto ao fato de que a prescrição não atinge o
fundo de direito – divergiu em relação ao prazo prescricional aplicado em casos
semelhantes para a pretensão de repetição de indébito.
“A Terceira Turma, em situações análogas, tem proferido o seu entendimento no sentido de
que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios
em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula
contratual considerada abusiva, é de um ano, por aplicação do artigo 206, parágrafo 1º,
inciso II, b, do Código Civil”, disse a ministra.
Mudança de plano
Após a vigência do primeiro plano, contratado em 1992, o segurado firmou novo contrato de
seguro em 2002. No documento firmado em 1992, a correção do capital e do prêmio do
seguro era vinculada à inflação. Contudo, com o novo acordo, além da correção monetária,
foi incluída uma atualização anual do prêmio baseada na faixa etária do segurado, que
tinha mais de 60 anos à épo ca da aquisição do novo seguro.
Em ação ajuizada em 2010, o aposentado requereu a revisão do contrato por considerar a
medida abusiva, uma vez que, no período de 2003 a 2010, o prêmio mensal – segundo
afirmou na petição inicial – foi reajustado em 245,8%, enquanto o valor do seguro aumentou
apenas 44,4%. Ele requereu a anulação das novas cláusulas, o restabelecimento das
condições originais da apólice de 1992 e a restituição dos valores pagos a maior desde
2002.
Em sua defesa, a seguradora sustentou que a p retensão estava prescrita e que a adesão ao
novo contrato era facultativa. Alegou também que a mudança estava amparada em cláusula
contratual e que a correção conforme a faixa etária era essencial para a manutenção do
equilíbrio econômico do contrato.
Trato sucessivo
O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido do aposentado e decretou a
nulidade da cláusula da nova apólice. Condenou a seguradora à devolução simples dos
valores pagos a maior no período não atingido pela prescrição, que entendeu se r de um
ano. O TJRS manteve o entendimento, mas elevou o prazo prescricional para três anos.
Ao analisar o recurso da seguradora, Nancy Andrighi explicou que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica do a cordo. A
ministra também declarou prescrita qualquer pretensão relativa ao contrato de 1992.
“Ainda que, na espécie, se tenha uma pretensão declaratória vinculada a uma pretensão
condenatória, tem-se que, por se tratar de relação de trato sucessivo, não há que se falar
em prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual é lídima a pretensão de restituição ao
segurado das parcelas cobradas indevidamente pela seguradora no período de um ano
anterior à propositura da ação”, concluiu.

11

DESTRANCADA AÇÃO CONTRA ATLETA NORTE-AMERICANO POR FALSA
COMUNICAÇÃO DE CRIME DURANTE A RIO 2016
Por maioria de votos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou
decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para determinar o prosseguimento
da persecução penal contra o nadador norte -americano Ryan Lochte por falsa comunicação
de crime.
De acordo com o processo, o atleta, que estava no Brasil para participar das Olimpíadas de
2016, no Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à rede de televisão NBC News, d os
Estados Unidos, na qual afirmou que ele e outros três atletas haviam sido vítimas de roubo
cometido por homens armados.
O relato, que gerou grande repercussão no âmbito nacional e internacional, fez com que a
autoridade policial da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT) determinasse a
instauração de inquérito para apuração dos fatos.
Como as vítimas não se apresentaram na delegacia para registrar a ocorrência, a
autoridade policial fez contato com a representaçã o consular norte-americana e com o
comitê olímpico norte-americano (USOC) para que os atletas pudessem ser ouvidos no
hotel onde estavam hospedados, ocasião em que confirmaram os fatos divulgados na
imprensa.
Trancamento da ação
No desenrolar das investiga ções, no entanto, foi descoberto que não houve nenhum crime e
que a falsa comunicação teria sido feita para encobrir prática de vandalismo cometido por
eles em um posto de gasolina.
O TJRJ determinou o trancamento da ação penal por entender que, como Ryan Lochte não
comunicou o roubo à polícia, mas somente concedeu uma entrevista, deveria ser
reconhecida a atipicidade da conduta, já que o inquérito policial havia sido instaurado de
ofício pelo delegado.
Provocação
No STJ, no entanto, o entendimento foi de q ue o delito inserto no artigo 340 do Código
Penal se configura com a provocação da autoridade competente pela persecução penal a
realizar alguma diligência destinada a apurar a prática de crime ou contravenção,
comunicando por qualquer meio a ocorrência de infração penal que sabe não ter ocorrido,
tratando-se de crime de forma livre.
A relatora do recurso do Ministério Público, ministra Maria Thereza de Assis Moura,
salientou que se tutela, em sentido amplo, a administração da Justiça, atingida em sua
credibilidade e probidade, de modo a prevenir a indevida e dispendiosa movimentação dos
órgãos responsáveis pela persecução criminal, desvirtuados de seus fins.
Entendeu-se que, no caso, a instauração do inquérito policial, por imperativo legal, ocorreu
exclusivamente em razão da ação do recorrido, que provocou a atuação da DEAT ao
comunicar a ocorrência do falso delito de roubo qualificado através da imprensa.
Segundo depoimento
A ministra destacou também que, tendo a oportunidade de se retratar das declarações
dadas à rede estrangeira de televisão, ao prestar esclarecimentos pessoalmente à
autoridade policial, Ryan Lochte houve por bem reiterar a falsa comunicação criminosa, o
que ensejou o prosseguimento das investigações.
Nesse sentido, ressaltou que, “ainda que se entenda que seria necessária a comunicação
direta à autoridade da falsa ocorrência do delito, com a reiteração da falsa comunicação
delitiva em depoimento prestado pessoalmente aos policiais, no dia seguinte ao ocorrido,
demonstrou-se a princípio o enquadramento típico da conduta, que teve como consequência
a indevida continuidade da persecução penal”, acrescentou a ministra.
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Ao reconhecer estarem presentes os requisitos básicos para a instauração da ação penal
(indícios de autoria e materialidade), e pela falta de elementos que pudessem levar à
conclusão de ausência de justa causa, os ministros concluíram pela impossibilidade de ser
mantida a tese do TJRJ de trancamento da ação.
MINISTRO MANDA SOLTAR PADRE AMARO
O ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu liminar
em habeas corpus para tirar da prisão preventiva o padre José Amaro Lopes de Sousa,
coordenador da Pastoral da Terra no município de Anapu (PA). Por determinação do
ministro, o padre terá de cumprir medi das cautelares substitutivas, como não participar de
reuniões, permanecer em casa durante a noite e evitar contato com pessoas ligadas aos
conflitos agrários na região.
A prisão preventiva foi decretada no âmbito da Operação Eça de Queiroz. Conhecido por
atuar junto ao movimento de trabalhadores sem -terra, o padre (que trabalhou com a
missionária Dorothy Stang, assassinada em 2005) é acusado de uma série de crimes
relacionados à promoção de invasões de terras.
Ao analisar o pedido de liberdade, o ministro S chietti afirmou que a ordem de prisão traz
descrição de condutas delituosas que nem sequer foram narradas na denúncia oferecida
contra o padre, como crimes de ameaça, de assédio sexual, de importunação ofensiva ao
pudor e de constrangimento ilegal.
“A denúncia limita-se a descrever a prática de atos referentes aos crimes de associação
criminosa, lavagem de dinheiro, extorsão e de esbulho possessório”, explicou.
Segundo Schietti, a Operação Eça de Queiroz pareceu ter sido deflagrada com o objetivo de
enquadrar criminalmente uma só pessoa, e o decreto de prisão narra “fatos ocorridos ao
longo de 13 anos, nenhum, todavia, com data recente ou contemporâneo ao decreto
prisional, a sinalizar a possibilidade de haverem sido reunidos com o propósito específico
de eliminar a atuação do ora recorrente no combate à aventada ocupação ilícita de terras
por fazendeiros”.
O ministro lembrou que os precedentes do STJ exigem que os fatos justificadores da prisão
preventiva sejam contemporâneos ao decreto prisional, em razão d a natureza urgente da
medida.
Para Schietti, as incongruências entre o decreto prisional e a denúncia, bem como a
ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão, justificam, no caso em análise,
a substituição da prisão preventiva pelas medidas ca utelares.
INDICAÇÃO DE AUXILIARES NÃO É SUFICIENTE PARA EVITAR SUBSTITUIÇÃO DE
PERITO SEM APTIDÃO TÉCNICA
Considerando que a prova pericial serve aos casos nos quais os fatos relevantes do
processo somente podem ser conhecidos mediante investigação té cnico-científica, é
imprescindível que o perito, além de demonstrar imparcialidade, tenha capacidade técnica
especializada para executar as suas funções. Por isso, a mera nomeação de auxiliares
técnicos não supre eventual inaptidão do expert, sendo necessária sua substituição por
outro perito que possua conhecimento especializado na área relativa ao objeto periciado.
Com base nesse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP ) e, por unanimidade,
determinou a substituição de profissional da área jurídica, com especialização em direito
autoral, por outro perito com aptidão para elaboração de laudo em processo que apura a
contrafação (falsificação) de software.
13

A perita anteriormente nomeada havia buscado o auxílio de outros profissionais para
executar a análise pericial, medida considerada insuficiente pelo colegiado para evitar a
sua substituição nos autos.
“Ao se admitir, na hipótese dos autos, a nomeação de perita expert em direito autoral, por
mais notória e reconhecida que seja sua capacidade técnica neste campo científico, não se
pode conceber que será ela a responsável por eleger e coordenar a atuação de terceiros,
peritos em áreas científicas díspares e não relacionadas a o seu campo científico de
atuação”, apontou o relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Bellizze.
Equipamentos eletrônicos
A perícia determinada nos autos tem o objetivo de verificar a similaridade dos
equipamentos eletrônicos produzidos pelas du as empresas litigantes, com a apuração da
eventual utilização do mesmo código -fonte.
Em segunda instância, o TJSP manteve o indeferimento de pedido de substituição da perita
nomeada pelo juízo por entender que o cerne da controvérsia dizia respeito à vio lação de
direito autoral – área de especialização da profissional nomeada – e, além disso, por
considerar que o artigo 429 do Código de Processo Civil de 1973 autorizaria o perito a se
valer de auxiliares com conhecimentos em outras áreas, especialmente em casos
complexos.
Para o ministro Bellizze, nas situações de complexidade da perícia e quando a produção da
prova depende de mais de um ramo de conhecimento, o artigo 413 -B do CPC/73 admite a
nomeação de múltiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar. Nesses casos, ressaltou o
relator, a lei não prevê a terceirização ou a subnomeação de especialistas, já que todos os
peritos envolvidos devem cumprir os mesmos deveres e se sujeitar às mesmas
responsabilidades.
No caso julgado, o ministro também destacou que, ao se reconhecer a necessidade da
atuação de outros profissionais para apurar as semelhanças ou distinções entre os
equipamentos eletrônicos, já foi atestado que a perita nomeada não detém todo o
conhecimento técnico-científico necessário para exerce r o seu papel.
“Outrossim, definir se há ou não contrafação, do ponto de vista jurídico – campo em que se
destaca o conhecimento científico da perita nomeada –, acaba por se confundir com o
julgamento do próprio mérito da demanda judicial”, concluiu o mini stro ao determinar a
substituição da perita.
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO NÃO PODE TER LIMITE FIXADO EM
PORTARIA
Para a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o parcelamento simplificado
de dívidas tributárias não pode ter seu limit e fixado por portaria.
Ao negar recurso da Fazenda Nacional, o colegiado confirmou, por unanimidade, o
entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de que a portaria conjunta
15/2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal , extrapolou
a Lei 10.522/02 ao impor o limite de R$ 1 milhão para a inclusão de dívidas fiscais no
parcelamento simplificado.
No recurso apresentado ao STJ, a Fazenda Nacional pedia que fosse reconhecida a
legalidade do estabelecimento de limite de débito s passíveis de inclusão no parcelamento
simplificado de tributos por meio do ato infralegal.
Regulamentação
O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que o artigo 155-A do Código Tributário
Nacional prevê que o parcelamento dos tributos será concedido na forma e condição
estabelecidas em lei específica.
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Segundo o ministro, quando se trata de estabelecer as condições para a concessão do
parcelamento, é preciso “estrita observância ao princípio da legalidade”, não existindo
autorização legal para que port arias de órgãos do Poder Executivo tratem de condições não
previstas na lei de regência.
“Na hipótese dos autos, nos termos dos artigos 11 e 13 da Lei 10.522/2002, observa -se que
a delegação de atribuição ao ministro da Fazenda é para estabelecer limites e condições
para o parcelamento exclusivamente quanto ao valor da parcela mínima e à apresentação
de garantias, não havendo autorização para a regulamentação de limite financeiro máximo
do crédito tributário para sua inclusão no parcelamento”, explicou.
Gurgel de Faria afirmou ainda que, mesmo a lei dispondo que as vedações contidas
no artigo 14não se aplicam ao pedido de parcelamento, isso não modifica a falta de
autorização legal para a imposição de limite financeiro nem legitima a tese da Fazenda
Nacional, “uma vez que não há como extrair das regras previstas para os parcelamentos de
que trata a aludida lei a delegação dessa atribuição (de imposição de limites) ao ministro da
Fazenda”.
CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA NÃO PERMITE INTERRUPÇÃO DE PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO À PARTE LEGÍTIMA
Para que haja a interrupção do prazo prescricional prevista pelo artigo 219, parágrafo 1º, do
Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), é necessário que a citação válida tenha sido
efetivada na pessoa que deve satisfazer a prestação buscada na demanda. Por isso, não
tem o poder de interromper a prescrição o ato citatório realizado em parte ilegítima.
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
manter acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Em análise de ação em que
houve a necessidade de emenda da inicial e de realização de citação de réu diverso
daquele inicialmente indicado, a corte estadual reconheceu a ocorrência da prescrição de
três anos.
Para a Terceira Turma, se a primeira citação é declarada nula ou realizada em pessoa
diferente daquela que deveria responder à ação, não haveria como ser reconhecida a
interrupção do prazo prescricional.
“Apenas com a citação hígida e tempestiva da parte legitimada para es tar no polo passivo
da ação – conciliando-se, a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à
prestação e a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação –
é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ain da, retroagidos os seus efeitos à
data da petição inicial apta”, afirmou o relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
Emenda à inicial
A ação buscava a condenação de um grupo de comunicação pela veiculaçã o, em 15 junho
de 2004, de matéria jornalística considerada ofensiva. O processo foi ajuizado em 13 de
junho de 2007, ou seja, alguns dias antes do implemento da prescrição de três anos
prevista pelo artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil.
O grupo de comunicação indicado para figurar no polo passivo foi citado em 26 de junho de
2007. Todavia, tendo em vista equívoco na indicação do réu, a petição inicial foi emendada
em 13 de julho de 2007, com pedido de citação de outra empresa de comunicação.
O novo réu foi citado apenas em 11 de outubro de 2007, passados quase quatro meses da
expiração do prazo prescricional e do ajuizamento da ação.
Após a declaração da prescrição em primeira e segunda instâncias, os autores
apresentaram recurso especial no qual alegaram que, para a contagem do prazo
prescricional, não importaria a indicação errônea de determinada parte para figurar no polo
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passivo da ação. De acordo com os recorrentes, o marco a ser considerado deveria ser a
data de propositura da demanda, à qual retroage o efeito interruptivo da prescrição.
Requisitos
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que, de acordo com o artigo 219 do
CPC/73, a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o
devedor e interrompe a prescrição. O parágrafo 1º do mesmo artigo também prevê que a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
Já de acordo com o artigo 202 do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é o
marco interruptivo da prescrição.
“Esta Terceira Turma, em recentes decisões, reconheceu não se poder fazer retroagir os
efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição inepta, caso em
que o efeito retroativo deveria, sim, tomar como marco a data da emenda da in icial em que
se formalizara corretamente o pedido de prestação jurisdicional”, explicou o ministro.
De acordo com o relator, a interrupção e retroação do prazo prescricional decorrente do
despacho de citação depende de a petição inicial preencher os requis itos do artigo 282 do
CPC/73 e, adicionalmente, necessita que a citação seja válida e tempestivamente realizada
na parte legitimada para a causa.
“Na espécie, o triênio prescricional se implementara em 15/06/2007. O ajuizamento da ação
contra pessoa jurídica que não deveria estar no polo passivo da ação ocorrera no dia
13/06/2007, não se podendo tê-la como capaz de interromper a prescrição em face da
pessoa jurídica que somente após o transcurso dos prazos dos parágrafos 2º e 3º do artigo
219 fora citada e, ademais, após o implemento do lapso prescricional”, concluiu o relator ao
manter o acórdão do TJPR.
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