NOTÍCIAS STJ
07 a 14 de setembro de 2018
SUSPENSA AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO DE BELO HORIZONTE
A ministra do Superior Tribunal de Justiç a (STJ) Laurita Vaz concedeu liminar para
suspender uma ação penal em que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, é acusado
de apropriação indébita previdenciária (não repassar ao INSS as contribuições descontadas
dos empregados).
Kalil foi denunciado por fatos supostamente ocorridos de novembro de 1998 a janeiro de
2000, na qualidade de administrador de uma empresa de engenharia. A remessa dos autos
de uma turma para uma seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) ocorreu
somente em maio de 2018.
O recurso contra a condenação em primeira instância foi enviado à Segunda Seção do
TRF1 em virtude de Kalil ter assumido a prefeitura de Belo Horizonte em janeiro de 2017.
Tal decisão do tribunal de origem, segundo a ministra, destoa da jurisprudê ncia em vigor.
“Numa análise prévia, o deslocamento da competência interna para julgamento da
apelação, tão somente em razão de o paciente ter assumido o cargo de prefeito municipal,
quando os fatos discutidos no recurso são anteriores ao exercício dessa f unção, destoaria
da jurisprudência atual, estando presente a fumaça do bom direito”, justificou a ministra ao
conceder a medida liminar.
Ela afirmou que está configurado, no caso, o perigo na demora, devido à possibilidade
iminente de que o recurso de apelação seja levado a julgamento em órgão que não seria o
competente para a causa.
Com a decisão do STJ, a ação penal está suspensa até o julgamento de mérito do habeas
corpus pela Sexta Turma do tribunal, ainda sem data marcada.
Precedentes
Laurita Vaz lembrou que, conforme a posição adotada recentemente pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), o foro por prerrogativa de função é restrito aos atos praticados durante o
exercício do cargo público e relacionados às suas atribuições.
Ela destacou que o entendimento do STF, embora firmado em debate envolvendo
parlamentares, já foi seguido por outros tribunais, inclusive o STJ, ao declinar da
competência em processos sobre governadores que tramitavam na Corte Especial. Na
própria Sexta Turma, apontou Laurita Vaz, esse entendimento também já foi adotado em um
caso que discutia o foro para julgamento de crimes atribuídos a prefeito.
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ANULADO ATO QUE NEGOU PROMOÇÃO A POLICIAL APÓS SALVAMENTO DE
PESSOAS EM INCÊNDIO
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Jus tiça (STJ) declarou a nulidade do ato
administrativo que negou a promoção por bravura a um policial que, mesmo sem ser
bombeiro, salvou três pessoas de um incêndio. Com a decisão, a Comissão Permanente de
Medalhas da Polícia Militar de Goiás terá de elabor ar novo parecer conclusivo, a ser
apreciado pelo comando da instituição.
O relator do recurso do policial, ministro Sérgio Kukina, destacou que o ato que negou a
promoção foi falho em sua motivação, já que a comissão se reportou a fatos que nada
tinham a ver com o incêndio, mas com um caso de roubo. Segundo o ministro, a recusa da
promoção considerou fatos que, “ao menos em parte, revelam -se inteiramente estranhos e
dissociados do episódio funcional efetivamente protagonizado” pelo recorrente.
O caso que motivou o recurso ocorreu no município de Buriti Alegre (GO). Chamado por
pessoas que pediam socorro devido a um incêndio, um cabo da Polícia Militar entrou na
casa em chamas para resgatar os moradores. Após o salvamento, o responsável pelo
incêndio foi preso em flagrante.
Confusão
De acordo com o policial, a proposta de promoção foi rejeitada por causa da confusão com
a atuação de outros policiais em um caso de roubo, mencionada por equívoco nas
conclusões do relatório da comissão. Ele impetrou mandado de se gurança no Tribunal de
Justiça de Goiás (TJGO), pretendendo anular a decisão do comandante -geral da PM no
processo administrativo.
Para a corte estadual, saber se o policial preenchia os requisitos para ter direito à
promoção era uma questão de mérito admi nistrativo, discricionária e subjetiva. Além disso,
seria imprescindível produzir provas para a demonstração de eventual direito à promoção, o
que não é admitido em mandado de segurança. Com esse entendimento, o TJGO extinguiu
o processo.
Atuação heroica
Ao analisar o recurso do policial, o ministro Sérgio Kukina destacou a contradição existente
no ato que negou sua promoção ao posto de terceiro -sargento, já que, apesar de destacar a
atuação “heroica e destemida” em um primeiro momento, o parecer da comissã o concluiu
não haver nos autos “elementos que indiquem que os sindicados agiram com coragem e
audácia incomuns”.
Segundo o relator, o policial recorrente tem razão “ao apontar vício de motivação, pois claro
está que, por ocasião da elaboração do relatório final, a comissão se equivocou,
reportando-se a outros fatos, nos quais policiais intervieram no andamento de um crime de
roubo”.
O ministro lembrou que os colegas da corporação manifestaram nos depoimentos expresso
reconhecimento da qualificação do ato do policial como de excepcional valor, o que poderia
justificar a promoção.
Motivos determinantes
Ele explicou que o ato do comandante -geral da PM que negou a promoção foi fundamentado
no parecer da comissão, entretanto “esse parecer é falho em sua motivação , em razão de
se reportar a fatos estranhos ao caso apreciado, o que, consequentemente, invalida, à luz
da teoria dos motivos determinantes, o indeferimento da promoção”.
Quanto à produção de provas, Sérgio Kukina entendeu que os autos do processo
administrativo já estão suficientemente instruídos com os elementos necessários para a
tomada de decisão, com base nos fatos efetivamente ocorridos e que devem ser levados em
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conta pela comissão na nova análise. “Da simples leitura da documentação, é possível
constatar erro na avaliação dos fatos”, concluiu o relator.
QUINTA TURMA NEGA HABEAS CORPUS A EX -PREFEITO DE INDAIATUBA (SP)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de habeas corpus feito
pela defesa de Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, ex-prefeito de Indaiatuba (SP), acusado de
organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime de responsabilidade. Segundo as
investigações, o ex-prefeito teria participado de um esquema fraudulento de desapropriação
de terrenos na cidade.
A defesa ingressou com o habeas corpus no STJ, com pedido de liminar, a fim de que fosse
reconhecida a nulidade de uma operação de busca e apreensão, em virtude de ter sido
executada quase três meses após a expedição do respectivo mandado.
Para a defesa, a demora na execução da medida revelaria sua desnecessidade e até
mesmo o esvaziamento de seu objeto, devendo, portanto, ser considerada nula, assim como
todas as provas decorrentes. A defesa também alegou a utilização de ação controlada sem
prévia autorização judicial.
Supressão de instância
Em seu voto, o ministro relator do caso, Reynaldo Soares da Fonseca, destacou que as
questões levantadas pela defesa não foram previamente submetidas à análise da corte
local, o que impede o STJ de examiná -las, sob pena de supressão de instância.
“Mesmo o habeas corpus, remédio constitucional que pode ser utilizado por qualquer
cidadão, não prescinde da correta observância às formalidades processuais, motivo pelo
qual deve trazer matéria já analisada pelas instâncias ord inárias, sob pena de
desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário”, afirmou o ministro.
Afirmação genérica
Além disso, segundo o relator, não há necessidade de se estipular um prazo para
cumprimento da medida de busca e apreensão, que já está disciplin ada nos artigos 240 a
250 do Código de Processo Penal. Para ele, a verificação de possível ilegalidade em
relação ao prazo exige que a defesa demonstre que a situação “desbordou da
proporcionalidade”.
“Na hipótese dos autos, o impetrante simplesmente afirm a que o transcurso de quase três
meses entre o deferimento da medida e sua execução tornou a medida prescindível a ponto
de esvaziar sua necessidade. Entretanto, não trouxe nenhum elemento concreto nesse
sentido, se limitando a fazer mencionada afirmação d e forma apriorística, sem nenhum
elemento empírico que a subsidie. Portanto, não há falar em esvaziamento da medida”,
disse o magistrado.
Em relação ao suposto uso de ação controlada sem prévia autorização judicial, o ministro
ressaltou que o que ocorreu não foi a utilização do mecanismo da medida controlada e, sim,
a coleta de provas de acordo com o surgimento dos fatos e o aprofundamento das
investigações.
A rejeição do pedido de habeas corpus foi unânime. Houve interposição de embargos de
declaração, também rejeitados.
Leia o acórdão.

3

EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DA AÇÃO PODE SER EMENDADA
PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO
Quando a ação de execução é ajuizada contra devedor que faleceu antes mesmo do início
do processo, configura-se quadro de ilegitimidade passiva da parte executada. Nesses
casos, é admissível a emenda à petição inicial para regularização do processo, a fim de que
o espólio se torne sujeito passivo, pois cabe a ele responder pelas dívidas do falecido,
conforme previsto pelo artigo 597 do Código de Processo Civil de 1973.
O entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aplicado ao
reformar acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) que, em virtude da morte do
devedor, entendeu que o processo executivo deveria ser suspenso até a habilitação do
espólio, por meio de ação autônoma. Com a decisão, a turma permitiu que a parte credora ,
por meio de emenda, faça a correção do polo passivo.
Na ação de execução que originou o recurso especial, ajuizada em 2011, o oficial de
Justiça certificou que o devedor havia falecido em 2007. Por isso, o magistrado determinou
a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores, mediante o ingresso com ação
autônoma de habilitação.
A decisão interlocutória foi mantida pelo TJPB. Com base no artigo 265 do CPC/73, o
tribunal concluiu que era imprescindível suspender a execução até a habilitação do es pólio
ou dos sucessores.
Antes da citação
A relatora do recurso especial do credor, ministra Nancy Andrighi, apontou que a hipótese
dos autos não diz respeito propriamente à habilitação, sucessão ou substituição processual,
pois esses institutos jurídicos só têm relevância quando a morte ocorre no curso do
processo. Assim, segundo a relatora, não haveria sentido em se falar na suspensão do
processo prevista pelo artigo 265 do CPC/73.
“Na verdade, a situação em que a ação judicial é ajuizada em face de réu p reteritamente
falecido revela a existência de ilegitimidade passiva, devendo, pois, ser oportunizada ao
autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo,
sobretudo porque, evidentemente, ainda não terá havido ato c itatório válido e, portanto, o
aditamento à inicial é admissível independentemente de aquiescência do réu, conforme
expressamente autorizam os artigos 264 e 294 do CPC/73”, afirmou a relatora.
No caso dos autos, a ministra destacou que ainda não havia sido ajuizada a ação de
inventário à época do início da execução. Nas hipóteses em que o inventariante ainda não
prestou compromisso, Nancy Andrighi apontou que cabe ao administrador provisório a
administração da herança (artigo 1.797 do Código Civil de 2002) e, ainda, a representação
judicial do espólio (artigo 986 do CPC/73).
“Desse modo, é correto afirmar que, de um lado, se já houver sido ajuizada a ação de
inventário e já houver inventariante compromissado, a ele caberá a representação judicial
do espólio; de outro lado, caso ainda não tenha sido ajuizada a ação de inventário ou, ainda
que proposta, ainda não haja inventariante devidamente compromissado, ao administrador
provisório caberá a representação judicial do espólio”, concluiu a relatora ao possibil itar
que o credor emende a petição inicial e corrija o polo passivo.
Leia o acórdão.
AÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PODE SER ARQUIVADA POR AUSÊNCIA DO AUTOR EM
AUDIÊNCIA DESIGNADA COM BASE EM RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL
Em respeito aos princípios da legalidade, do acesso à Justiça e da vedação às decisõ essurpresa, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o
prosseguimento de ação de alimentos que havia sido arquivada em virtude do não
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comparecimento do autor à audiência designada com base em resolução do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Por unanimidade, o colegiado também entendeu que a sessão de conciliação prevista na
norma interna não se confunde com as audiências de conciliação, instrução e julgamento
previstas pela Lei de Alimentos – só neste último caso, por expressa previsão legal, a
ausência poderia implicar o arquivamento da ação.
Em primeiro grau, a ação de alimentos foi extinta sem resolução de mérito sob o
fundamento de que a falta do autor às audiências de conciliação designadas com base na
Resolução 403/03 do TJMG equivaleria ao abandono da causa. Em segundo grau, o tribunal
considerou que a consequência jurídica do não comparecimento do requerente não seria a
extinção do processo, mas o seu arquivamento, com base no artigo 7º da Lei 5.478/68.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso na Terceira T urma, explicou que, por meio da
Resolução 407, o TJMG instituiu programa de incentivo ao uso de métodos adequados de
solução de controvérsias, buscando estimular a conciliação entre as partes antes da
instalação do litígio. Nesse procedimento, o réu é inti mado para uma audiência de tentativa
de conciliação anterior ao ato de citação.
De acordo com a relatora, o procedimento é diferente daquele previsto pela Lei 5.478/68,
que estabelece que o réu deve ser citado para realização de audiência de conciliação,
instrução e julgamento com tempo suficiente, inclusive, para apresentar a sua contestação.
Na audiência, caso não haja acordo entre as partes, será dada sequência à fase instrutória,
com o depoimento pessoal das partes, colheita de provas e manifestação do Ministério
Público.
Consequências graves
Ainda analisando a Lei de Alimentos, a ministra destacou que as consequências impostas à
parte na hipótese de faltar à audiência de conciliação e julgamento são “graves e
expressamente previstas”: se ausente o autor , será determinado o arquivamento do pedido;
se ausente o réu, será declarada sua revelia e sua confissão quanto à matéria de fato.
Ao considerar completamente diferentes os ritos previstos na lei e na norma interna da
corte estadual, a relatora concluiu q ue “é absolutamente verossímil a alegação do
recorrente, no sentido de que a ausência às audiências de tentativa de conciliação
designadas com base na Resolução 407 do TJMG somente demonstra o seu desinteresse
por conciliar, mas não pelos alimentos pleitea dos na petição inicial, de modo que não pode
ser decretado o arquivamento do processo sem que haja, previamente, uma norma jurídica
que preveja essa consequência”.
Com o provimento do recurso especial, a ação de alimentos terá prosseguimento na
primeira instância.
RELATOR DETERMINA PRISÃO DO EMPRESÁRIO DEUSMAR DE QUEIRÓS
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer determinou o iní cio imediato
do cumprimento da pena imposta ao empresário Francisco Deusmar de Queirós, fundador
da rede de farmácias Pague Menos. Ele foi condenado por crimes contra o sistema
financeiro nacional quando dirigia a Renda Corretora de Valores, e ntre 2000 e 2006.
No recurso apresentado ao STJ, o empresário sustentou ser incabível o pedido de execução
provisória da pena, já que, segundo ele, ainda não houve o esgotamento da jurisdição no
caso.
Ao deferir o pedido feito pelo Ministério Público Feder al, o ministro Felix Fischer explicou
que não prosperam as alegações da defesa. O ministro disse ainda que, com o julgamento
do recurso especial e dos demais recursos pela Quinta Turma, “houve o esgotamento da
jurisdição” neste órgão fracionário.
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“No caso, verifica-se que, com o julgamento do recurso especial, além do agravo regimental
e dos consequentes embargos de declaração, houve o esgotamento da jurisdição pela
egrégia Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, sendo que, por tal razão, houve a
perda de objeto do pedido de tutela provisória anteriormente deferido na TP 38/CE”,
explicou.
O ministro destacou também que, como o empresário já foi condenado em segunda
instância por crimes contra o sistema financeiro nacional, o início do cumprimento da pena
deve ser imediato.
Felix Fischer ressaltou que, para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
cumprimento provisório da pena não contraria o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição
Federal. Da mesma maneira, segundo o ministro, o STJ entende q ue, pendente o trânsito
em julgado apenas pela interposição de recursos de natureza extraordinária, é possível o
início do cumprimento da pena.
A pena final do empresário Francisco Deusmar de Queirós foi fixada em nove anos e dois
meses de reclusão, além de 250 dias-multa.
PARÓDIA COM FINS COMERCIAIS OU LUCRATIVOS NÃO VIOLA LEI DE DIREITOS
AUTORAIS
O uso de paródia em campanha publicitária com fins comerciais não viola os direitos
autorais da obra originária. Esse foi o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) ao negar provimento a recurso especial em que a Universal Music do Brasil
pedia a retirada de propaganda que parodiava o verso inaugural da música “Garota de
Ipanema”.
A campanha de uma empresa de hortifrutigranjeiros tinha como mote a alteração do verso
"Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça" para "Olha que couve mais linda, mais
cheia de graça". A propaganda foi divulgada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em
formato digital e impresso.
Na ação ajuizada contra a empresa e a agência de publicidade, a Universal – que detém
50% dos direitos patrimoniais da canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes – pedia a
suspensão da divulgação das peças publicitárias, além de indenização por danos materiais
e morais pelo uso não autorizado da obra. Ela alegou que a propaganda não configuraria
paródia, uma vez que a ressalva às paródias e às paráfrases do artigo 47 da Lei 9.610/98
não se aplicaria quando houvesse finalidade comercial.
Censura
Em seu voto, o relator, ministro Villas Bôas Cueva, lembrou que a Lei de Direitos Autorais
exige que a paródia não constitua verdadeira reprodução da obra originária. Além disso,
não pode ter conotação depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito à obra de
referência ou, por extensão, ao seu autor. “Não se extrai da lei, pois, o requisito de que a
criação possua finalidade não lucrativa ou não comerc ial, conforme defendido pela
recorrente”, afirmou.
“Assim, compreende-se que impedir o uso de paródias em campanhas publicitárias apenas
porque esse tipo de obra possui como finalidade primeva o uso comercial implicaria, por via
transversa, negar o caráter inventivo de uma campanha publicitária, inibindo a liberdade de
criação e, em última análise, censurando o humor”, esclareceu o ministro em seu voto.
Subjetividade
Para Villas Bôas Cueva, o juízo acerca da licitude da paródia depende das circunstâncias
fáticas de cada caso e envolve um certo grau de subjetivismo do julgador ao aferir a
presença dos requisitos de comicidade, distintividade e ausência de cunho depreciativo,
conforme exigido pela legislação.
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“O limite a separar a paródia da violação de direit os autorais é tênue e está estritamente
relacionado com as circunstâncias fáticas de cada caso concreto”, ressaltou.
Para o relator, o conteúdo da campanha em análise não deprecia a obra originária, ficando
claro que “possui intuito irreverente, caricatura l, humorístico”. Além disso, observou o
ministro, por terem sido veiculadas em formato impresso e digital, as peças não
reproduziram a melodia, limitando -se a fazer mera alusão a um dos versos que compõem a
letra, alterando a versão original da poesia de f orma satírica.
Leia o acórdão.
APLICADA PRESCRIÇÃO DECENAL A AÇÃO EM QUE HERDEIROS DE MUTUÁRIO
FALECIDO PLEITEIAM SEGURO HABITACIONAL
Ao afastar o caráter de segurado dos beneficiários de mutuário falecido e rejeitar a
equiparação do seguro habitacional com o seguro de responsabilidade civil, a Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) f ixou em dez anos o prazo prescricional
aplicável a ação em que os herdeiros de um mutuário buscam o pagamento de indenização
securitária, com a consequente quitação do financiamento imobiliário feito por seus pais. A
decisão foi unânime.
O prazo decenal, fixado pelo artigo 205 do Código Civil de 2002, é aplicado aos casos em
que a lei não tiver fixado prazo menor.
A ação de indenização foi ajuizada em 11 de fevereiro de 2003. O mutuário morreu em
1999, e a data da primeira negativa de indenização pela insti tuição financeira ocorreu em 3
de fevereiro de 2000.
Em primeiro grau, o magistrado julgou procedente o pedido de pagamento do seguro,
considerando o prazo prescricional de três anos previsto pelo artigo 206, parágrafo 3º, do
CC/ 02, tendo como marco inici al para a contagem do prazo a entrada em vigor do código
(11 de janeiro de 2003).
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), porém, aplicou o mesmo prazo prescricional do
juiz, mas adotando como marco inicial a data em que o autor teve ciência da negativa de
cobertura (3 de fevereiro de 2000). Por consequência, o tribunal reconheceu a prescrição.
Extensão impossível
A ministra Nancy Andrighi destacou que a Segunda Seção do STJ já firmou entendimento
de que é de um ano o prazo prescricional aplicável às açõe s do segurado/mutuário contra a
seguradora, nos casos em que se busca a cobertura de sinistro relacionado a contrato de
mútuo habitacional celebrado no Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
Entretanto, a relatora apontou que, diferentemente da situação do s autos, o precedente
referia-se ao próprio mutuário que pleiteia a indenização securitária, “não sendo possível
estender tal qualidade aos herdeiros do mutuário que, em verdade, assumem a posição de
beneficiários”.
Além de afastar a prescrição anual previ sta pelo artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, do
CC/02, a ministra lembrou que o parágrafo 3º do mesmo artigo trata das hipóteses de ações
do beneficiário contra o segurador no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
Contudo, segundo Nancy An drighi, o seguro habitacional, apesar de caracterizar -se como
um seguro obrigatório, não pode ser considerado um seguro de responsabilidade civil.
Distinção
Ela apontou que o seguro habitacional tem por objetivo viabilizar a política habitacional e
incentivar a aquisição da casa própria pelo SFH. De acordo com a Lei 4.380/64 e o Decreto Lei 73/66, é obrigatório o seguro habitacional com cobertura para o saldo devedor em caso
de morte ou invalidez permanente do mutuário.
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Já o seguro de responsabili dade civil, ressaltou, é voltado ao reembolso daquilo que o
segurado pretendeu cobrir em relação a terceiro, em virtude, justamente, das
consequências de sua responsabilidade civil.
Por esse motivo, afirmou a relatora, também não poderia se aplicar à ação o prazo
prescricional de três anos fixado pelo artigo 206, parágrafo 3º, IX, do CC/02. Dessa forma,
concluiu, o prazo prescricional incidente nos autos é o decenal, previsto no artigo 205 do
CC/02 para as situações em que a lei não houver fixado prazo meno r.
“Tendo em vista que o óbito do mutuário ocorreu em 24/08/1999, e que o recorrente teve
ciência da negativa da cobertura em 03/02/2000, não há como se ter por prescrita a
presente ação que, em verdade, foi ajuizada em 11/02/2003”, concluiu a ministra ao
determinar o retorno dos autos ao TJSP, para continuidade do julgamento da apelação.
Leia o acórdão.
STJ RESTABELECE ORDEM DE PRISÃO CONTRA O EMPRESÁRIO DEUSMAR DE
QUEIRÓS
A pedido do Ministério Público Federal (MPF), o ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Felix Fischer suspendeu os efeitos da liminar concedida na noite dessa terça -feira
(11) pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) para libertar o empres ário
Francisco Deusmar de Queirós.
A decisão do STJ restabelece a ordem para o início da execução provisória da pena
imposta ao fundador da rede de farmácias Pague Menos. O empresário foi condenado a
nove anos e dois meses de reclusão por crimes contra o s istema financeiro nacional quando
dirigia a Renda Corretora de Valores, entre 2000 e 2006.
Ao deferir o pedido do MPF, o ministro Felix Fischer determinou que seja oficiado ao TRF5
para o imediato cumprimento da ordem de prisão. A decisão se estende aos co rréus que
também haviam sido beneficiados pela liminar em habeas corpus do tribunal regional.
“Da leitura da transcrição supra em conjunto com a decisão proferida pelo TRF5, observa se a presença do requisito da plausibilidade do direito, visto que o desem bargador federal,
ao conceder liminar em HC, posteriormente ao julgamento do recurso de apelação e ao
decidido por esta corte em sede de recurso especial, para suspender a execução provisória
dos réus, lastreando-se em possível equívoco na dosimetria de pe na, além de usurpar a
competência deste tribunal, desconsiderou o decidido por esta corte, transformando
o writ em ‘segunda apelação’, em clara ofensa ao devido processo legal”, explicou Fischer.
O ministro determinou ainda a requisição de informações ao T RF5, no prazo de dez dias e,
na sequência, a citação de Deusmar de Queirós para contestar o pedido feito pelo MPF no
prazo de 15 dias.
Reclamação
A decisão do ministro foi dada em liminar numa reclamação apresentada pelo MPF contra a
liminar concedida pelo TRF5. Ao restabelecer a ordem de prisão, Felix Fischer admitiu o
processamento da reclamação, instrumento cabível contra atos que invadem a competência
ou desrespeitam a autoridade de decisões do STJ.
“De outro modo, a urgência da presente medida decorre da insegurança jurídica causada
pelo ato do desembargador federal, que acabou por afrontar a decisão deste tribunal”,
afirmou.
Na ocasião do julgamento do recurso especial, Felix Fischer ressaltou que, para a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o c umprimento provisório da pena não
contraria o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Da mesma maneira, segundo o
ministro, o STJ entende que, pendente o trânsito em julgado apenas pela interposição de
recursos de natureza extraordinária, é possív el o início do cumprimento da pena.
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PRIMEIRA SEÇÃO ESCLARECE TESE SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
FORA DA LISTA DO SUS
Os ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclareceram nesta
quarta-feira (12) que, no caso do fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema
Único de Saúde (SUS), conforme precedente estabelecido no REsp 1.657.156, o requisito
do registro na Anvisa afasta a obrigatoriedade de que o poder público forneça remédios
para uso off label, salvo nas situações excepcionais autorizadas pela agência.
O colegiado acolheu embargos de declaração do Estado do Rio de Janeiro e modificou um
trecho do acórdão do recurso repetitivo, trocando a expressão “existência de registro na
Anvisa” para “existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos
autorizados pela agência”.
O relator do recurso, ministro Benedito Gonçalves, explicou que o esclareciment o em
embargos de declaração é necessário para evitar que o sistema público seja obrigado a
fornecer medicamentos que, devidamente registrados, tenham sido indicados para
utilizações off label que não sejam reconhecidas pela Anvisa nem mesmo em caráter
excepcional.
Direito resguardado
Segundo Benedito Gonçalves, ainda que determinado uso não conste do registro na Anvisa,
na hipótese de haver autorização, mesmo precária, para essa utilização, deve ser
resguardado ao usuário do SUS o direito de também ter aces so ao medicamento.
O ministro destacou o caso do Avastin, que, em caráter excepcional, por meio de uma
resolução da Anvisa, teve autorização para ser usado fora das prescrições aprovadas no
registro.
O termo inicial da modulação dos efeitos do recurso repe titivo foi alterado para a data da
publicação do acórdão, 4 de maio de 2018. Anteriormente, o termo inicial era a data do
julgamento do repetitivo, 25 de abril de 2018.
No mesmo julgamento, embargos de declaração da União e da parte autora da demanda
foram rejeitados, mantendo-se nos demais pontos o acórdão publicado no dia 4 de maio.
STJ CONDENA ESTADO DO AMAZONAS A INDENIZAR VÍTIMAS DA DEMORA
EXCESSIVA DA JUSTIÇA
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu sentença que
condenou o Estado do Amazonas a pagar indenização por danos morais no valor de 30
salários mínimos pela demora injustificada na prestação jurisdicional em ação de execução
de alimentos.
No recurso especial – provido de forma unânime pelo colegiado –, a mãe das duas menores
destinatárias dos alimentos alegou que a demora da Justiça em determinar a citação do
devedor fez com que suas filhas ficassem sem receber a pensão por cerca de dois anos e
meio.
O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a indenização em
30 salários mínimos.
O Tribunal de Justiça do Amazonas, no entanto, deu provimento à apelação do Estado do
Amazonas para cassar a sentença, sob o argumento de que a demora no despacho citatório
decorreu da quantidade de processos e do pre cário aparelhamento da máquina judiciária, o
que afastaria a existência de ato ilícito passível de ser indenizado.
O relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, disse que ficou evidente a
responsabilidade civil estatal pela “inaceitável morosidade” da J ustiça. Ele ressaltou que a
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ação de execução de alimentos, por sua natureza, exige maior celeridade, e por tal razão
“mostra-se excessiva e desarrazoada a demora de dois anos e seis meses para se proferir
um mero despacho citatório”.
“O ato, que é dever do magistrado pela obediência ao princípio do impulso oficial, não se
reveste de grande complexidade, muito pelo contrário, é ato quase mecânico, o que
enfraquece os argumentos utilizados para amenizar a sua postergação”, enfatizou.
Juízes isentos
O relator explicou que a legislação estabelece que o magistrado responderá por perdas e
danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. No entanto,
segundo o ministro, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a
responsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes da prestação jurisdicional é
exclusiva do Estado, e não da autoridade judiciária.
Para Og Fernandes, “a demora na entrega da prestação jurisdicional, assim, caracteriza
uma falha que pode gerar responsabilização do Estado, mas não diretamente do magistrado
atuante na causa”.
De acordo com o ministro, a administração pública está obrigad a a garantir a tutela
jurisdicional em tempo razoável, mesmo que existam carências estruturais no Poder
Judiciário. Citando julgados do Tribunal Constitucional da Espanha, ele afirmou que “não é
possível restringir o alcance e o conteúdo desse direito, dad o o lugar que a reta e eficaz
prestação da tutela jurisdicional ocupa em uma sociedade democrática. A insuficiência dos
meios disponíveis ou o imenso volume de trabalho que pesa sobre determinados órgãos
judiciais isenta os juízes de responsabilização pess oal pelos atrasos, mas não priva os
cidadãos de reagir frente a tal demora, nem permite considerá -la inexistente”.
Cobrança internacional
Para o relator, a responsabilidade do Estado pela lesão à razoável duração do processo
não é matéria unicamente constitucional, como alegou o Estado do Amazonas, já que diz
respeito a previsões da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Processo Civil,
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e, no caso concreto, da Lei 5.478/1965. Com esse
fundamento, ele afastou a tese de que a competência para julgar o recurso não seria do
STJ, mas apenas do STF.
Além disso, para Og Fernandes, é fundamental um posicionamento do STJ sobre o assunto,
ainda mais quando o Estado brasileiro tem sido, reiteradas vezes, questionado perante a
comunidade internacional sobre a demora injustificada na tramitação dos processos.
“Não é mais aceitável hodiernamente pela comunidade internacional que se negue ao
jurisdicionado a tramitação do processo em tempo razoável, e também se omita o P oder
Judiciário em conceder indenizações pela lesão a esse direito previsto na Constituição e
nas leis brasileiras. As seguidas condenações do Brasil perante a Corte Interamericana de
Direitos Humanos por esse motivo impõem que se tome uma atitude também n o âmbito
interno, daí a importância de este Superior Tribunal de Justiça posicionar -se sobre o tema”,
destacou.
TERCEIRA TURMA NEGA INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS DOS HERDEIROS DO ESCULTOR VICTOR BRECHERET
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento, por
unanimidade, ao recurso especial no qual se disputavam direitos autorais das obras do
escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, falecido em 1955. O autor da demanda pedia
indenização a sua irmã por aprop riação de direitos autorais, bem como por danos materiais
e morais, alegando prejuízos decorrentes da administração do acervo artístico deixado pelo
genitor.
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O autor alegou, na petição inicial, que a reprodução e a venda de certas obras comuns
teriam de ser autorizadas por ambos os herdeiros, o que não era atendido pela irmã, que se
apresentaria publicamente como única herdeira e detentora dos direitos autorais. Segundo
o filho do artista, a coerdeira teria encaminhado notificações com essa informação a vár ios
museus com o intuito de impedir projetos e direitos do irmão.
Os pedidos de indenização patrimonial e moral por apropriação de direitos autorais foram
julgados improcedentes nas instâncias de origem, conclusão mantida pela Terceira Turma.
Segundo o relator do recurso especial, ministro Villas Bôas Cueva, com o falecimento do
artista, o exercício dos direitos autorais inerentes à obra cabe aos herdeiros, o que “não é
uma carta em branco para a dilapidação do patrimônio ou o uso indevido das obras pelos
sucessores”. Ele lembrou, ainda, que herdeiro algum pode limitar o direito do outro, porém,
no caso analisado, "não há provas concretas a respeito das irregularidades imputadas aos
réus e dos danos alegados pelo autor".
Importância artística
Em seu voto, o ministro retomou as considerações do acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP), que afirmou que entre os sucessores “não há verdadeira preocupação
com as obras do artista Brecheret, e sim uma disputa de caráter pessoal entre os
herdeiros”. Para ele, a desavença foi potencializada por não ter sido feito o inventário dos
direitos autorais nem das esculturas herdadas, que seria o meio adequado para regulação e
partilha da herança.
O relator apontou que não existem indícios de que tenha ocorrido violaç ão de direitos ou
prejuízos entre os herdeiros e negou provimento ao recurso especial.
Salientou que “o homem médio, ao contemplar as esculturas de Brecheret, situadas
permanentemente em logradouros públicos, como o monumento ao Duque de Caxias ou o
extraordinário Monumento às Bandeiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo”, por certo
não imaginaria “a miudeza de uma disputa entre irmãos -herdeiros sobre obras de um ícone
da Semana de Arte Moderna de 1922”. Tal circunstância, para o relator, seria
desproporcional diante da magnitude da obra do criador intelectual, artista engajado e
preocupado com o próprio destino das artes no Brasil.
Domínio público
O ministro Villas Bôas Cueva registrou que o direito de representação de obras expostas
em locais públicos est á assegurado a todos pelo artigo 48 da Lei 9.610/1998, que dispõe
sobre direitos autorais. Uma das esculturas mais importantes de Brecheret é o Monumento
às Bandeiras, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Em seu voto, o relator afirmou que a transmissão de direitos autorais pode se explicitar
tanto no âmbito patrimonial, cujo regramento está no direito de propriedade, como no
aspecto moral, que assegura a dignidade do artista visando proteger os seus direitos de
personalidade.
Por fim, recordou a limitação temporal do artigo 41 da L ei dos Direitos Autorais, que
estabelece o prazo de 70 anos, contados do dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte do
autor, para a obra cair em domínio público. Desse modo, considerando que Victor Brecheret
faleceu em 17 de dezembro de 1955, toda sua obra cairá em domínio público a partir de
2026.
Leia o acórdão.
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AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL NÃO IMPEDE EXECUÇÃO DA
PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA
Mesmo quando o mutuário ajuíza ação revisional de contrato de financiamento habitacional,
a execução dos débitos contratuais é possível, pois a propositura da ação para rediscu tir o
saldo devedor não retira a liquidez da parte incontroversa da dívida.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial
provimento a recurso do Bradesco para permitir que o banco execute uma dívida de
financiamento habitacional e, em caso de não pagamento, inscreva o nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito.
O mutuário ingressou com ação revisional do contrato para discutir a aplicação da Tabela
Price, pretendendo que fosse recalculado o saldo devedor e vedada a cobrança da dívida.
Pediu ainda que seu nome não fosse incluído em cadastro de inadimplentes.
Segundo a ministra relatora do caso, Nancy Andrighi, a propositura de ação revisional não
impede a execução do débito decorrente do mesmo contrato, sob retudo quanto à parte
incontroversa, pois não lhe retira a liquidez, apenas enseja a adequação do montante
executado.
Dessa forma, para a relatora, não há como proibir toda e qualquer forma de cobrança
judicial, como decidiram a primeira e a segunda instân cia. Além da possibilidade da
execução, a ministra afirmou que eventual inadimplemento pode levar à inclusão do
devedor em cadastro de negativados.
Preclusão
Nancy Andrighi afirmou que não ocorre preclusão na hipótese de não interposição de
recurso contra a decisão liminar que vedou a inscrição do devedor no cadastro de proteção
ao crédito, quando essa ordem foi confirmada na sentença.
“Substituída a decisão que antecipou os efeitos da tutela pela sentença que a confirmou,
cabe à parte prejudicada interpor o recurso de apelação, a fim de discutir o acerto ou
desacerto deste provimento jurisdicional. Não há falar, portanto, em preclusão, sobretudo
porque o objeto da impugnação não é mais aquela decisão interlocutória, provisória, senão
a sentença que definitivamente a substituiu”, explicou a ministra.
O recurso foi parcialmente provido para autorizar a cobrança de eventual dívida decorrente
do contrato firmado entre as partes, bem como a inscrição nos cadastros de proteção ao
crédito, desde que observados os requisitos legais.
Leia o acórdão.
NEGADO PEDIDO DE SALVO-CONDUTO AO EX-GOVERNADOR ANTHONY GAROTINHO
A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz negou ao ex -governador do Rio
de Janeiro Anthony Garotinho a concessão de l iminar que lhe garantiria ficar em liberdade
até o julgamento, pelos tribunais superiores, de recursos contra a condenação criminal
imposta pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).
Garotinho, que é novamente candidato ao governo do Rio nas eleiç ões deste ano, foi
condenado pelo TRF2 no último dia 4 de setembro a quatro anos e seis meses de reclusão,
em regime semiaberto, pelo antigo crime de quadrilha (hoje denominado associação
criminosa). Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( STF), que passou a
admitir o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, o TRF2
determinou a prisão do réu assim que forem julgados naquela corte os embargos de
declaração da defesa – o que ainda não ocorreu.
A condenação diz respeito a crimes apurados na Operação Segurança Pública S/A, que
investigou o envolvimento de policiais civis da cidade do Rio com favorecimento ao
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contrabando de peças para máquinas de apostas e exploração de jogo ilegal. Várias outras
pessoas foram condenadas no mesm o processo.
No pedido de habeas corpus preventivo ao STJ, a defesa do ex -governador sustentou que a
execução provisória da pena viola o princípio constitucional da presunção da inocência.
Também alegou que a sentença condenatória em primeira instância não foi prolatada pelo
juiz responsável pela instrução e que a pena só foi aumentada no TRF2 para afastar a
prescrição, entre outras supostas irregularidades.
Sem risco efetivo
Ao negar o salvo-conduto, a ministra Laurita Vaz assinalou que não está configurado efetivo
constrangimento à liberdade do paciente, pois a decisão do TRF2 foi clara ao estabelecer
que não seria iniciada a execução provisória da pena antes do julgamento do s embargos de
declaração. Ela mencionou jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que o habeas
corpus só é cabível diante de risco efetivo à liberdade de locomoção.
“Com efeito, por ter sido assegurado ao condenado que eventual prisão não será
implementada antes do exaurimento da jurisdição ordinária, parece -me questionável, na
presente análise perfunctória, a configuração de ato consubstanciador de constrangimento
à sua liberdade de locomoção”, afirmou a magistrada.
Por tais razões, a ministra concluiu que não estão presentes no pedido da defesa requisitos
suficientes para o deferimento da medida de urgência requerida.
“O fundado receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de imediata prisão não
parecem presentes e afastam o reconhecimento, neste exame limitado aos requisitos dos
provimentos de urgência, da configuração do perigo da demora – o que, por si só, é
suficiente para o não deferimento do pedido liminar”, disse ela.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Sexta Turma do STJ. A mi nistra
requisitou informações sobre o andamento do processo ao TRF2, especialmente em relação
à previsão de julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos pela defesa.
INDEFERIDOS HABEAS CORPUS DO EX-GOVERNADOR BETO RICHA E DE SUA
ESPOSA
A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz indeferiu pedidos de habeas
corpus em favor do ex-governador Beto Richa (PSDB -PR) e da sua esposa, Fernanda
Richa, presos temporariamente em Curitiba desde a manhã de terça -feira (11). Beto Richa é
candidato a senador pelo Paraná nestas eleições.
A decisão da ministra se fundamentou na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF),
que não admite habeas corpus contra ato que apenas negou liminar em habeas corpus
impetrado em instância anterior. A relatora destacou que a prisão temporária foi
devidamente fundamentada, não havendo razão que justifique afastar a aplicação da
súmula.
Imediatamente após a prisão, a defesa do ex-governador e de sua mulher entrou com
habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, mas o pedido de liminar foi indeferido,
sem ter havido ainda análise do mérito das impetrações.
“Não se verifica, prima facie, ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por
julgados desta corte, sobretudo porque a decisão que decretou a prisão temporária não se
encontra, em juízo de cognição sumária, desp rovida de fundamentação”, afirmou a ministra.
Necessidade da investigação
Laurita Vaz fez distinções entre a prisão temporária e a preventiva. Segundo a magistrada,
a preventiva demanda a demonstração, em grau satisfatório e mediante argumentação
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concreta, de que a liberdade do acusado implica perigo à ordem pública, à ordem
econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Já a temporária, decretada contra o casal Richa, tem por única finalidade legítima a sua
necessidade para as investigações – como, por exemplo, a garantia da oitiva das
testemunhas do processo.
A prisão temporária, explicou a ministra, subordina -se a requisitos previstos na Lei
7.960/89 e “presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando
se está diante de algum dos graves delitos elencados no artigo 1º, inciso III”.
Contra Beto Richa pesam acusações de crimes supostamente cometidos a partir de 2011 no
âmbito do programa "Patrulha do Campo", do governo do Paraná, quando ele era o chefe do
Executivo.
De acordo com a ministra, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma suficiente sua
convicção de que a prisão é imprescindível para a investigação criminal, e specialmente
“para garantir a isenção dos testemunhos colhidos, impedindo ou minorando a influência
dos investigados sobre as testemunhas que serão ouvidas”, conforme consta do decreto
prisional.
PARA TERCEIRA TURMA, LIMITE DE PERMANÊNCIA EM CADASTRO NEGATIVO DEVE
SER CONTADO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
Como reflexo dos princípios fixados pelo Código de Defesa do Consumidor e das funções
típicas dos bancos de dados de inadimplentes, o marco inicial do prazo de cinco anos para
a manutenção de informações de devedores em cadastros negativos, previsto pelo
parágrafo 1º do artigo 43 do CDC, deve corresponder ao primeiro dia seguinte à data de
vencimento da dívida, mesmo na hipótese de a inscrição ter decorrido do recebim ento de
dados provenientes dos cartórios de protesto de títulos.
O entendimento foi adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) que havia entendido que
as informações poderiam ser armazenadas pelos órgãos de proteção ao crédito por cinco
anos, independentemente da data de vencimento da dívida.
A decisão da Terceira Turma, tomada em análise de ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), tem validade em todo o território nacional,
respeitados os limites objetivos e subjetivos da sentença. Com isso, a Serasa – uma das
rés no caso – foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais a todos os
consumidores que eventualmente tenham anotações negativas inscritas por prazo superior
a cinco anos, contados do dia seguinte ao do vencimento, se comprovado que todas as
anotações no nome de cada consumidor estão desatualizadas.
Controle
No mesmo julgamento, realizado por maioria de votos, o colegiado também determinou que
a Serasa – recorrida no caso – não inclua em sua base de dados informações coletadas dos
cartórios de protesto sem a indicação do prazo de vencimento da dívida, como forma de
controle dos limites temporais especifi cados pelo artigo 43 do CDC.
“De fato, não é o protesto o dado registrado no cadastro de inadimplentes, mas sim a dívida
que o fundamenta, eis que é a inadimplência a informação essencial para a verificação do
risco na concessão de crédito, propósito da ex istência do banco de dados de
consumidores”, apontou a relatora do recurso especial do MPDF, ministra Nancy Andrighi.
Na ação civil pública, o MPDF alegou que a Serasa e uma empresa de serviços estariam
mantendo a inscrição do nome de consumidores inadimpl entes por prazo superior a cinco
anos, contados da data de vencimento do título. Segundo o MP, os réus não realizariam
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qualquer controle sobre o prazo prescricional e a data de vencimento da dívida dos dados
oriundos dos cartórios de protesto.
Em primeira instância, a ação civil pública foi julgada improcedente, sob o argumento de
que o prazo de cinco anos se inicia com o envio, pelo credor, dos dados de inadimplência
do devedor aos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, o magistrado entendeu que,
caso esteja prescrita a dívida, compete ao devedor requerer judicialmente a exclusão de
seu nome do cadastro negativo.
Dados objetivos
A relatora do recurso especial do Ministério Público, ministra Nancy Andrighi, destacou
inicialmente que, com o objetivo de limitar a atuação dos bancos de dados à sua função
social – reduzir a assimetria da informação entre credor e devedor para a concessão de
crédito a preço justo –, o CDC estabeleceu, em seu artigo 43, que os dados cadastrais de
consumidores devem ser claros, objetivos e verdadeiros.
“O caráter induvidoso do dado é da essência dos arquivos de consumo, haja vista que
informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e
prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do forn ecedor”, explicou a
ministra.
A ministra também lembrou que, com o advento da Lei 12.414/11, o STJ firmou o
entendimento de que as entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder
solidariamente pela exatidão das informações constantes em seus arquivos, em conjunto
com a fonte e a parte consulente.
Além disso, ela apontou que as normas da Lei 9.492/97, relativas especificamente ao
protesto e suas consequências, não interferem nas disposições sobre os bancos de dados
tratados no CDC, razão pela qual a responsabilidade pelo cancelamento do protesto, a
cargo do devedor, não se confunde com o encargo da entidade arquivista de manter
fidedignas as informações de seu cadastro, inclusive em relação aos limites temporais da
inscrição.
Fato gerador
No caso do prazo máximo de inscrição da dívida, Nancy Andrighi ressaltou que o ma rco
inicial para a contagem temporal da anotação em cadastro de inadimplentes ainda não foi
consolidada pelas turmas de direito privado do STJ. Segundo a ministra, a orientação
jurisprudencial que mais se compatibiliza com os princípios do CDC é a de que o termo
inicial de contagem do quinquênio previsto pelo artigo 43, parágrafo 1º, do CDC é o fato
gerador da informação, ou seja, o dia seguinte ao vencimento da dívida.
De acordo com a relatora, a Súmula 323 não exprime a totalidade do entendimento do STJ
a respeito do prazo máximo de permanência de informações negativas nos bancos de dados
de proteção ao crédito. Por esse motivo, a jurisprudência evoluiu para r essaltar que “os
órgãos de proteção ao crédito não podem disponibilizar dados respeitantes a débitos
prescritos”, haja vista que, “suplantada a pendência hábil a caracterizar situação de mora
ou inadimplemento, desaparece o fato jurídico de interesse para o mercado de consumo”.
Por isso, apontou a ministra, “a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de
proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo, para tanto, um
limite máximo de cinco anos que pode ser, todavia, restringi do se for menor o prazo
prescricional para a cobrança do crédito”.
Responsabilidade solidária
No caso julgado, a relatora lembrou que o TJDF manteve a sentença de improcedência por
entender que, até que seja cancelado, o protesto pode ser armazenado e reproduzido pelos
órgãos de proteção ao crédito pelo período de cinco anos, independentemente do
vencimento da dívida. Para o tribunal de segundo grau, os órgãos de proteção não
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assumem o encargo de controlar a existência ou a exigibilidade das obrigações relativas à
dívida.
Segundo Nancy Andrighi, como possuem responsabilidade solidária com as entidad es que
prestam informações, os bancos de dados de inadimplentes devem adotar posição que evite
o dano potencial ao direito de personalidade do consumidor, “razão pela qual é legítima a
imposição da obrigação de não fazer, consistente em não incluir em sua base de dados
informações coletadas dos cartórios de protesto, sem a informação do prazo de vencimento
da dívida, para controle de ambos os limites temporais estabelecidos no artigo 43 da Lei
8.078/90”.
PODER GERAL DE CAUTELA AUTORIZA JUIZ A SUSPENDER CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DIANTE DE AÇÃO RESCISÓRIA
De forma excepcional, é permitido que o magistrado, com base no poder geral de cautela
(artigo 798 do Código de Processo Civil de 1973), determine a suspensão do levantamento
de valores no curso de ação de execução em virtude do a juizamento de ação rescisória,
caso entenda que o prosseguimento da execução possa trazer risco de dano irreparável à
parte. Nesses casos, o juiz deve sempre realizar, à luz das circunstâncias concretas, o
juízo de proporcionalidade.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou
pedido para reformar decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul que indeferiu o
levantamento de valores bloqueados em cumprimento de sentença contra a Caixa
Econômica Federal (CEF), em r azão do ajuizamento de rescisória pela instituição
financeira.
Por unanimidade, a Terceira Turma apenas reformou o acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) para fixar que a multa prevista pelo artigo 475 -J do CPC/73
incida sobre o montante devido na execução. Na ação que deu origem ao recurso especial,
os autores requereram o cumprimento definitivo de sentença contra a CEF – os valores
executados foram depositados em conta judicial. Simultaneamente, a instituição financeira
ajuizou ação rescisória, por meio da qual busca rescindir o título executivo judicial.
Nesse contexto, o magistrado indeferiu o pedido de levantamento de alvará apresentado
pelos executantes e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento
da rescisória ajuizada pela CEF, como forma de evitar dano de difícil ou incerta reparação.
A decisão interlocutória foi mantida pelo TRF4.
Restrições à eficácia do título
“Conquanto notório que o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, deva ser certo,
líquido e exigível, certeza irrefutável, em verdade, nenhum deles oferece”, afirmou
inicialmente a relatora do recurso especial dos executantes, ministra Nancy Andrighi. Com
base em lições da doutrina, a ministra lembrou que a eficácia do título executivo p ode
sofrer restrições em nome de um motivo maior: a necessidade de preservar o patrimônio
executado contra execuções “destoantes do direito”.
Nesse sentido, apontou, o TRF4 considerou lícito que o juiz, com base no poder geral de
cautela, suspenda o cumprimento de sentença ao observar a possibilidade de ocorrência de
dano de difícil reparação, caso a execução prossiga. “É admissível, excepcionalmente, a
suspensão do cumprimento de sentença, desde que a liberdade de atuação do juiz, no
exercício de seu poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam
os provimentos de urgência, tendo sempre como parâmetro o juízo de proporcionalidade à
luz das circunstâncias concretas”, concluiu a ministra ao manter a suspensão do
levantamento de valores.
Leia o acórdão.
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