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PARA QUARTA TURMA, PETICIONAR NOS AUTOS NÃO IMPLICA CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA SENTENÇA NEM DISPENSA INTIMAÇÃO FORMAL
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a prática espontânea do
ato de peticionar nos autos não implica ciência inequívoca da sentença nem dispensa a
intimação formal.
Para o colegiado, a necessidade de ciência inequívoca da parte é princípio basilar do
processo civil que não pode ser mitigado pelo processo eletrônico ( Lei 11.419/06), ainda
mais quando o sistema utilizado pelo tribunal apresentar caminhos distintos e
independentes para o peticionamento e para o acesso aos autos, como acontece no
Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).
Com esse entendimento, a turma deu provimento ao recurso especial interposto por
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do TJ AM tomada no curso de
execução de título extrajudicial no valor de cerca de R$ 52 milhões.
O tribunal estadual considerou que, ao peticionar nos autos do processo eletrônico, a
distribuidora de energia teria acessado o teor da sentença ainda não publicada
oficialmente, ficando desde logo intimada da decisão.
No recurso ao STJ, a empresa pleiteou a restituição do prazo para manifestar -se sobre a
sentença, alegando não ter tido ciência de seu conteúdo. Solicitou ainda a adequação do
entendimento do TJAM à diretriz jurisprudencial do STJ.
Não se aplica
Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, não prospera a alegação do tribunal local de que a
recorrente teve acesso aos autos antes de peticionar e que, por isso, deveria incidir o artigo
9º da Lei 11.419/06.
O parágrafo 1º do artigo 9º da Lei do Processo Eletrônico considera como “vista pessoal do
interessado para todos os efeitos legais” as “citações, intimações, notificações e remessas
que viabilizem o acesso à integra do processo correspondente”, mas, segundo a ministra,
isso não se aplica ao caso em julgamento, porque a apresentação de petição não é citação,
intimação, notificação ou remessa.
No entender da relatora, o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pelo
recorrente no processo não tinha rela ção alguma com a sentença não publicada, mas já
integrante dos autos na data do peticionamento.
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“Com efeito, nada do texto da petição indicava conhecimento da sentença; ao contrário, seu
conteúdo seria até mesmo incompatível com a existência de decisão de mérito desfavorável
à requerente, como, aliás, anotado na decisão que, inicialmente, concedera efeito
suspensivo ao agravo na origem”, observou.
Prudência
Segundo Isabel Gallotti, a jurisprudência do STJ considera que a “ciência inequívoca” capaz
de dispensar a publicação do ato processual exige um elevado grau de certeza quanto à
possibilidade de a mensagem ter realmente chegado ao conhecimento do destinatário.
Ela ressaltou que, havendo alguma dúvida, “a prudência recomenda a publicação da
decisão”. No caso analisado, observou a ministra, não é possível concluir, pela descrição
dos fatos, que, a partir do comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar,
tenha havido ciência inequívoca do conteúdo da sentença.
“Permaneço na convicção de que os indícios apontados de que teria havido acesso aos
autos antes do peticionamento – a indicação na petição apresentada de folhas específicas
dos autos (todas anteriores à sentença) e data dessa apresentação (dois dias após a
prolação da sentença) – não conferem o grau de certeza (segurança) necessário e
suficiente para autorizar o afastamento do procedimento legal e específico de intimação”,
disse a relatora.
A ministra destacou que a dispensa da intimação traria para a parte “a grave consequência
de não poder interpor eventual recurso contra a sentença”, em um caso que envolve
“elevadíssimas quantias”.
AÇÃO PENAL CONTRA EMPRESÁRIOS POR DESABAMENTO QUE MATOU DEZ DEVE
PROSSEGUIR
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um recurso e manteve o
prosseguimento de ação penal em desfavor de sócios do Magazine Torra Torra pela
suposta responsabilidade no desabamento de um imóvel na região de São Mateus, na
capital de São Paulo. O acidente no local da futura loja ocorreu em 2013, e na ocasião dez
pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas.
Os empresários alegaram que eram apenas futuros locatários do imóvel onde seria
instalada uma filial e, dessa forma, não poderiam ser responsabilizados por erros na
reforma que levaram ao desabamento. Pediram para ser excluídos do polo passivo da ação
penal.
Segundo o relator do caso no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, ao contrário do que foi
alegado no recurso em habeas corpus, o Ministério Público descreveu condutas dos
acusados que vão além do fato de simplesme nte serem locatários do imóvel, e, portanto, a
denúncia não pode ser classificada como inepta.
“Ainda que os recorrentes tenham contratado a locação de imóvel a ser construído, na
prática, conforme narrativa da denúncia, influenciaram na condução da obra, com destaque
para a elaboração do layout”, explicou o ministro.
Paciornik destacou que, ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo identificou
conduta ativa dos empresários, como, por exemplo, a solicitação de intervenção na
estrutura do prédio, bem como conduta negligente, na medida em que tiveram
conhecimento das condições da obra e dos riscos na presença de um profissional
tecnicamente habilitado.
Esferas independentes
O colegiado rejeitou também a tese de que a responsabilização dos empresários já teria
sido afastada em sentenças proferidas pelos juízos civil e trabalhista e, portanto, o mesmo
deveria ocorrer na esfera penal.
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“As decisões judiciais em sede do juízo civil e trabalhista não interf erem na esfera criminal.
Ainda que se considere o caráter fragmentário do direito penal e a necessidade de
harmonia entre o sistema jurídico, é evidente que as demandas civis e trabalhistas
analisaram a pertinência dos ora recorrentes no polo passivo das r espectivas ações levando
em consideração normas atinentes ao direito civil e trabalhista”, justificou Paciornik.
Segundo o ministro, a circunstância de os recorrentes não possuírem relação trabalhista
com determinada vítima, por exemplo, não tem o efeito d e afastar a hipótese de
responsabilidade penal pelo desabamento.
WebJet terá de pagar danos morais a cadeirante carregado no colo para dentro do
avião
A WebJet Linhas Aéreas S.A. foi condenada a pagar indenizaçã o por danos morais no valor
de R$ 15 mil a passageiro com deficiência de locomoção por não lhe ter oferecido meio
seguro, digno e independente de embarque e desembarque.
Seu ingresso e saída do avião foi feito no colo de funcionários da empresa, que o
carregaram pela escada, de maneira insegura e vexatória, mesmo tendo o passageiro
avisado a companhia aérea a respeito de sua condição. O embarque e desembarque
ocorreram na pista, e não foi oferecido modo mais adequado para o transporte do
passageiro.
A decisão unânime foi tomada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que confirmou a posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e negou
provimento ao recurso da companhia aérea.
A W ebJet alegou não ser sua a responsabilidade por g arantir a acessibilidade do
passageiro que necessitava de cuidados especiais, mas, sim, da Infraero. Por isso,
argumentou que o defeito na prestação do serviço teria ocorrido por culpa de terceiro, o que
excluiria sua responsabilidade pelos danos.
Dignidade humana
O relator do recurso no STJ, ministro Marco Buzzi, afirmou que o Brasil, ao aderir à
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ( Decreto 6.949/09), com
estatura de emenda constitucional, se preocupou em afastar o tratamento di scriminatório de
tais pessoas, assegurando a acessibilidade para permitir sua independência ao executar
tarefas do cotidiano. “A acessibilidade é princípio fundamental desse compromisso
multilateral, de dimensão concretizadora da dignidade humana”, destaco u.
De acordo com o ministro, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na Resolução
9/2007, que estava em vigor à época dos fatos, “atribuiu compulsoriamente às
concessionárias de transporte aéreo a obrigação de promover o embarque do indivíduo
possuidor de dificuldade de locomoção, de forma segura, com o emprego de elevadores ou
outros dispositivos apropriados”.
Segundo Buzzi, “a obrigação de providenciar a acessibilidade do cadeirante no processo
embarque, quando indisponível ponte de conexão ao terminal aeroportuário ( finger)”, é
companhia aérea. Ele disse que ficou configura do no caso o defeito na prestação
serviço, em razão da ausência dos meios necessários para o adequado acesso
cadeirante ao interior da aeronave com segurança e dignidade.
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Os membros da Quarta Turma reconheceram a relevância da dor moral vivenciada pe lo
passageiro em razão de ter sido carregado de modo precário por funcionários da empresa e
consideraram que o valor fixado pelos danos morais foi proporcional e razoável, sendo
impossível alterá-lo (como pedia a empresa), em razão da Súmula 7.
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Em recurso em mandado de seguranç a de relatoria do ministro Jorge Mussi, a Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou parcialmente decisão do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF3) que havia negado acesso do banqueiro Daniel Dantas aos
autos de inquérito que invest iga suposta prática de delitos de que ele seria vítima.
O ministro entendeu que, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o sigilo não é
algo inerente ao inquérito. “Portanto, a declaração de sigilo, mesmo em caso de inquérito,
depende da apresentação de razões idôneas, sob pena de se subverter a ordem
constitucional, que adotou a ideia de ampla publicidade dos atos e decisões administrativas
e judiciais, tendo-se o segredo como medida de exceção”, disse.
Acesso irrestrito
Daniel Dantas entrou com mandado de segurança na Justiça Federal de São Paulo
buscando ter acesso integral aos autos do inquérito que visa a apurar supostas condutas
ilegais praticadas contra ele pelo ex-delegado Protógenes Queiroz, que tramita em segredo
de Justiça. Tanto o juiz federal quanto o colegiado do TRF3 negaram seu pedido,
entendendo que, na condição de vítima, não tinha direito líquido e certo de acesso integral
aos autos da investigação.
No STJ, Dantas alegou que o entendimento ali firmado retiraria não apenas dele, mas de
todas as pessoas que possam vir a ser vítimas de crimes, o direito de acompanhar as
investigações, e reiterou o pedido de ter acesso irrestrito ao conteúdo, já que os elementos
probatórios decorrentes das investigações foram resultado de diligências indicadas por ele.
Em seu voto, Jorge Mussi explicou que a publicidade dos atos de investigação deve ser
analisada sob dois enfoques, o sigilo externo e o interno. O primeiro engloba as pessoas
que não fazem parte da investigação e tem o intuito de preser var a reputação das partes,
visto que “a publicidade abusiva pode submeter, de maneira prematura, um inocente ao
julgamento e à eventual execração pública, trazendo prejuízos que nem mesmo eventual
absolvição posterior pode restaurar”.
Proteção às diligências
“Já o sigilo interno tem como destinatário o próprio investigado. Essa modalidade de sigilo
se sustenta na necessidade de garantir o resultado útil do processo, e acoberta os atos de
investigação em curso, a fim de evitar a frustração das diligências q ue estejam sendo
adotadas para a apuração do delito”, esclareceu o ministro.
Mussi destacou que, no entanto, o juízo federal de São Paulo, ao negar acesso a elementos
probatórios já documentados, agiu contra o que determina a Súmula Vinculante 14 do
Supremo Tribunal Federal (STF). Por isso, votou pelo provimento parcial ao recurso para
que Dantas tenha acesso ao inquérito, nos termos da determinação do STF.
“Desse modo, se afigura relevante o acesso da vítima aos elementos de prova já
documentados no inquérito policial em curso, além do conhecimento acerca de eventuais
empecilhos à continuidade e conclusão dos trabalhos investigativos, podendo sua
colaboração ser útil para que a autoridade policial possa chegar a um bom termo e,
efetivamente, cumprir com sua missão constitucional”, concluiu o relator.
TERCEIRA TURMA MANTÉM BLOQUEIO DE PASSAPORTE COMO MEIO COERCITIVO
PARA PAG AMENTO DE DÍVIDA
Em virtude da ausência de indicaçã o, pelo devedor, de meios menos onerosos e mais
eficazes para a quitação da dívida, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
deixou de reconhecer ilegalidade em decisão judicial de restrição de saída do país como
medida constritiva indireta p ara pagamento voluntário do débito. Ao negar habeas corpus ao
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devedor, o colegiado ressalvou a possibilidade de modificação posterior da medida de
constrição caso venha a ser apresentada sugestão alternativa de pagamento.
“Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, não pode mais o executado se limitar a
alegar a invalidade dos atos executivos, sobretudo na hipótese de adoção de meios que lhe
sejam gravosos, sem apresentar proposta de cumprimento da obrigação exigida de forma
que lhe seja menos onerosa, mas, ao mesmo tempo, mais eficaz à satisfação do crédito
reconhecido do exequente”, afirmou a relatora do recurso em habeas corpus, ministra
Nancy Andrighi.
Meio processual
No mesmo julgamento, o colegiado entendeu não ser possível questionar, por meio d e
habeas corpus, medida de apreensão de carteira nacional de habilitação também como
forma de exigir o pagamento da dívida, tendo em vista que o habeas corpus,
necessariamente relacionado à violação direta e imediata do direito de ir e vir, não seria a
via processual adequada nesse caso.
No pedido de habeas corpus, o devedor questionava decisão do juiz de primeira instância
que suspendeu sua carteira de habilitação e condicionou o direito de o paciente deixar o
país ao oferecimento de garantia.
O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que concluiu que o habeas
corpus estaria sendo utilizado como substituto de recurso, já que a decisão de primeira
instância teria sido anteriormente impugnada por meio de agravo de instrumento.
Em recurso dirigido ao STJ, o devedor alegou que o habeas corpus seria a via adequada
para conter o abuso de poder ou o exercício ilegal de autoridade relacionado ao direito de ir
e vir, situação encontrada nos autos, já que houve o bloqueio do passaporte.
Direito de locomoção
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou inicialmente que a utilização do
habeas corpus em matéria cível deve ser igualmente ou até mais excepcional do que no
caso de matéria penal, já que é indispensável a presença de direta e imed iata ofensa à
liberdade de locomoção da pessoa.
Nesse sentido, e com base na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, a
ministra apontou que a questão relacionada à restrição do direito de ir e vir pela suspensão
da CNH deve ser discutida pelas vias recursais próprias, não sendo possível a apreciação
do pedido por meio de habeas corpus.
Por outro lado, no caso do bloqueio de passaporte, Nancy Andrighi explicou que a medida
de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução da dívida p ode implicar –
ainda que de forma potencial – ameaça ao direito de ir e vir, pois impede o devedor,
durante o tempo em que a medida estiver vigente, de se locomover para onde quiser.
Princípio da cooperação
Admitida a possibilidade do questionamento da res trição de saída do país por meio do
habeas corpus, a ministra lembrou que o princípio da cooperação, desdobramento do
princípio da boa-fé processual, impõe às partes e ao juiz a busca da solução integral,
harmônica e que resolva de forma plena o conflito d e interesses.
Segundo a ministra, um exemplo do princípio da cooperação está no artigo 805 do
CPC/2015, que impõe ao executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade
a incumbência de apresentar proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz ao
pagamento da dívida.
Também expressos no CPC/2015, ressaltou a relatora, os princípios da atipicidade dos
meios executivos e da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo,
permitem ao juiz adotar meios coercit ivos indiretos – a exemplo da restrição de saída do
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país – sobre o executado para que ele, voluntariamente, satisfaça a obrigação de pagar a
quantia devida.
Contraditório e fundamentação
Todavia, a exemplo do que ocorre na execução de alimentos, em respeit o ao contraditório,
a ministra apontou que somente após a manifestação do executado é que será possível a
aplicação de medidas coercitivas indiretas, de modo a induzir ao cumprimento voluntário da
obrigação, sendo necessário, ademais, a fundamentação espec ífica que justifique a
aplicação da medida constritiva na hipótese concreta.
No caso dos autos, Nancy Andrighi destacou que o juiz aplicou medidas coercitivas
indiretas sem observar o contraditório prévio e sem motivação para a determinação de
restrição à saída do país, o que seria suficiente para impedir a utilização desse meio de
coerção. Entretanto, a ministra também lembrou que o devedor não propôs meio de menor
onerosidade e de maior eficácia da execução, o que também representa violação aos
deveres de boa-fé e colaboração.
“Como esse dever de boa -fé e de cooperação não foi atendido na hipótese concreta, não há
manifesta ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido pela via do habeas corpus,
razão pela qual a ordem não pode ser concedida no ponto”, concluiu a ministra ao negar
provimento ao recurso em habeas corpus.
Leia o acórdão.
SEXTA TURMA CONCEDE HABEAS CORPUS A RÉU ACUSADO DE ROUBAR UMA MAÇÃ
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus a um homem
preso em flagrante sob acusação de subtrair uma maçã de uma mulher de 67 anos. Com a
decisão, ele poderá responder ao processo em liberdade.
O réu foi acusado pelo crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas (ele agiu em
companhia de um parceiro) e por ter sido praticado contra maior de 60 anos. A prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.
Segundo o auto de prisão, ao ser abordada pelos dois criminosos, a mulher disse que não
tinha nada de valor, a não ser uma maçã, que eles levaram.
No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que nas declarações da vítima não se
identifica ter havido violência ou grave ameaça e que o produto do suposto roubo não foi
encontrado com o réu em abordagem subsequente.
Sustentou também não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar,
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), e que seria legítima a
aplicação do princípio da insignificância, dado o inexpressivo valor do bem que teria sido
roubado.
Inicialmente, na Justiça estadual, houve a concessão de liminar para estabelecer liberdade
provisória ao paciente, com a imposição de medidas ca utelares diversas da prisão. Porém,
no julgamento de mérito do habeas corpus, o tribunal de origem não acolheu as alegações
da defesa, cassou a liminar e denegou a ordem pelo fato de o réu ser reincidente e já haver
precedentes, inclusive do STJ, pela inap licabilidade do princípio da insignificância aos
delitos de roubo.
Pequena fruta
No STJ, o relator do novo pedido de habeas corpus, ministro Nefi Cordeiro, destacou que,
apesar da reiteração delitiva ser requisito idôneo para justificar a prisão preventiva , no caso
analisado, em que não houve uso de arma ou indicação da agressão empregada, medidas
cautelares menos gravosas seriam suficientes para evitar a prática de outras condutas
ilícitas pelo réu.
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“Efetivamente, a reincidência delitiva é indicadora de ri scos sociais, por apontar para uma
tendência de vida na criminalidade, e a idade da vítima também indica gravidade anormal,
mas se trata de agente já com regular inserção social, e o fato criminoso não teve
especificada a forma de violência, não se indican do agressão física ou posse de
armamento, e o objeto do crime é pequena fruta (maçã)”, considerou o ministro.
Além de conceder o habeas corpus para afastar a prisão preventiva, Nefi Cordeiro estendeu
os efeitos da decisão ao corréu, com fundamento no artigo 580 do CPP, por entender que a
justificativa do decreto prisional é a mesma, havendo assim a existência de identidade
fático-processual.
A Sexta Turma não acolheu os argumentos da defesa em relação ao princípio da
insignificância, que levaria à extinção da p unibilidade.
NEGADO RECURSO DE MOTORISTA QUE CAUSOU ACIDENTE AO TENTAR EVITAR
CHOQUE COM CAMINHÃO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenaçã o de um
motorista que causou acidente ao invadir a faixa oposta quando, conforme alegou no
processo, tentava desviar de um caminhão que abruptamente entrou na pista. No recurso
rejeitado pela turma, o motorista disse que o acidente teria sido causado pela imprudência
do caminhoneiro, e não por sua manobra evasiva.
De acordo com o colegiado, apesar da manobra do motorista não caracterizar ilícito, não é
possível excluir sua responsabilidade, já que o acidente foi fruto de uma manobra voluntária
ao desviar de outro veículo.
Para o relator do caso, ministro Marco Aurélio Bellizze, a alegação de que o acidente foi
provocado pela conduta do caminhoneiro não exclui a responsabilidade do motorista
recorrente, já que ele atingiu outro veículo por ter desviado volunt ariamente para a faixa
contrária.
Fato de terceiro
O recorrente afirmou à Justiça que, ao passar pelo caminhão no acostamento, este retornou
de repente à pista e chegou a colidir levemente com seu carro, o que o fez perder o
controle da direção e invadir a outra faixa, causando o acidente com o veículo em sentido
contrário.
Segundo o ministro Bellizze, em acidentes de trânsito, o fato de terceiro só configura causa
de exoneração de responsabilidade quando equiparado, para todos os efeitos, ao caso
fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a
conduta do agente e o dano.
“É o que se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em
direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte d o seu condutor, vindo a ser
utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável
exclusivo pelo resultado danoso”, disse.
O relator destacou que o quadro analisado no recurso é diferente, já que a reação do
motorista que se depara com a situação de perigo, por se tratar de hipótese que enseja
responsabilidade solidária, coloca -o em condição de causador direto do dano, com a
obrigação de responder perante o dono do veículo atingido, recompondo os prejuízos
decorrentes de sua conduta.
Ele ressaltou que nesses casos é facultado ao agente entrar com ação regressiva contra o
terceiro responsável pelo evento danoso – no caso, o motorista do caminhão.
Polêmica
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Marco Aurélio Bellizze destacou que a existência de nexo causal e ntre a conduta do
motorista recorrente e os danos sofridos pela vítima do acidente foi polêmica ao longo do
processo, tendo o tribunal estadual consignado que a colisão não ocorreu porque seu carro
tenha sido mecanicamente impulsionado contra os demais, ma s porque perdeu o controle
ao tentar evitar o choque com o caminhão, caracterizando uma manobra de reação.
O ministro afirmou que, embora a fundamentaçã o do tribunal de origem tenha sido diversa
da jurisprudência do STJ quanto à ocorrência de fato exclusivo de terceiro, a condenação
foi mantida devido aos fatos incontroversos narrados nos autos.
“O que se infere é que, embora premido pela ação imprudente do motorista do caminhão,
que, ao ser ultrapassado, realizou manobra de maneira a provocar a colisão, que o fez
perder o controle do carro e invadir a faixa contrária, no momento do acidente estava o ora
recorrente tentando manobrar para voltar à sua posiç ão anterior, o que revela ato volitivo
de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade”, concluiu o
relator.
Leia o acórdão.
COLEGITIMADO PODE ASSUMIR AÇÃO COLETIVA SE AUTOR ORIGINÁRIO DESISTIR
DE RECURSO POR TER FEITO ACORDO RECONHECENDO IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
Em ação coletiva de consumo, é possível a assunção do polo ativo por outro colegitimado,
na hipótese de reconhecimento da improcedência do pedido em decorrência de acordo
firmado entre as partes originárias. Para os ministros da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o acordo não tem efeito de transação, já que os substitutos
processuais não são titulares do direito material discutido, não podendo dispensar direitos
ou obrigações, nem renunciar direitos.
A autora coletiva originária, Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor
(Anadec), desistiu do recurso especial interpost o contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) que manteve a sentença de improcedência do pedido em ação coletiva de
consumo. O pedido era para que se declarasse a ilegalidade da cobrança de ponto extra no
serviço de televisão por assinatura. A desistência do recurso foi formalizada com a
celebração de acordo com a empresa Claro, no qual a Anadec reconhecia a improcedência
do pedido inicial.
Após o acordo, os autos regressaram à origem, mas o juízo do primeiro grau deixou de
homologar a transação e autorizou o Ministério Público de São Paulo (MPSP) a assumir o
polo ativo da ação coletiva. O TJSP, no entanto, deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela Claro para homologar o acordo e impedir a assunção do polo ativo da ação
pelo MPSP.
No recurso especial contra essa última decisão do TJSP, o MPSP argumentou que a
Anadec não poderia abrir mão do direito material discutido, pois nenhum legitimado pode
fazê-lo na demanda coletiva. Para o órgão ministerial, na hipótese de desistência do
recurso que acarrete a improcedência do pedido, caberia a aplicação analógica do artigo
5°, parágrafo 3°, da Lei da Ação Civil Pública, permitindo -se a assunção da titularidade
ativa por qualquer outro legitimado.
Disponibilidade restrita
Para a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, o processo coletivo se
caracteriza pelo fato de a tutela jurisdicional ocorrer por meio de legitimação extraordinária,
na qual os substitutos processuais agem na defesa de interesse alheio e em no me alheio.
Dessa forma, os legitimados não são titulares do direito material discutido em juízo, que
pertence às pessoas substituídas.
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Por esse motivo, o acordo celebrado não configura uma transação, a qual pressupõe
concessões mútuas. “Assim, a disponibil idade que o legitimado coletivo possui e exercita
por meio do acordo é restrita ao aspecto processual do procedimento judicial, não
alcançando o conteúdo material da lide”, disse a ministra.
Coisa julgada
No entanto, Nancy Andrighi explicou que, com a homo logação, o acordo receberia a
imutabilidade da coisa julgada material. Segundo ela, nas ações coletivas, os efeitos da
coisa julgada em relação aos colegitimados ativos operam -se de forma plena, ressalvado
apenas o julgamento de improcedência por falta de provas.
“Se não fundada na falta de provas, os efeitos da coisa julgada da sentença de
improcedência impedem os demais colegitimados de propor novo debate do mesmo direito
com base em diversos fundamentos fáticos ou jurídicos, trancando a via célere e equâ nime
da ação coletiva”, afirmou.
Dessa forma, a ministra explicou que, com a desistência do recurso especial, prevaleceria o
acórdão recorrido, o que impediria o exame da questão por iniciativa de outro colegitimado
em nova ação, uma vez que se manteria a sentença de improcedência não baseada em
ausência de provas.
Para ela, a decisão homologatória pelo TJSP efetivamente violou a Lei da Ação Civil
Pública, ao não admitir a assunção do polo ativo pelo MPSP diante de acordo firmado pela
autora originária. Como consequência desse entendimento, os autos originários (REsp
1.442.555) foram avocados ao STJ, para que a Terceira Turma, por prevenção, decida
sobre a existência ou não de prejuízo ao consumidor em razão da cobrança de ponto extra
no serviço de televisão por assinatura.
Leia o acórdão.
EX-JOGADOR RONALDINHO GAÚCHO TEM NEGADO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE
PASSAPORTE APREENDIDO POR MULTAS AMBIE NTAIS
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão negou liminar em habeas
corpus requerido em favor do ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho
Gaúcho, e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, com o objetivo de reverter decisão da
Justiça do Rio Grande do Sul que, como forma de exigir o pagamento de multas ambientais,
determinou a apreensão de seus passaportes.
As multas foram estabelecidas em ação civil pública movida pelo Ministério Público
estadual contra os dois em virtude da construção ilegal de um trapiche, com plataforma de
pesca e atracadouro, na orla do Lago Guaíba, em Por to Alegre. A estrutura foi montada sem
licenciamento ambiental em Área de Preservação Permanente. Segundo o Ministério
Público, as multas alcançavam o valor de R$ 8,5 milhões em novembro do ano passado.
Na fase de execução da sentença, após o insucesso nas tentativas de pagamento voluntário
da multa e de bloqueio judicial de valores, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJRS) entendeu ser necessária a apreensão dos passaportes de Ronaldinho Gaúcho e de
seu irmão, até que a dívida seja paga. O TJRS ta mbém proibiu a emissão de novos
documentos enquanto existir o débito.
Por meio do habeas corpus, o ex-atleta e Roberto Assis alegam a existência de
constrangimento ilegal pela apreensão dos passaportes, já que os dois são pessoas
públicas e viajam ao exter ior frequentemente para cumprir compromissos profissionais. A
defesa também aponta que foram penhorados imóveis cujos valores seriam suficientes para
quitar as multas.
Proteção do meio ambiente
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Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Francisco Falcão destacou que a decisão judicial
de apreensão dos passaportes, além de ter amparo no artigo 139 do Código de Processo
Civil de 2015, também está relacionada ao direito fundamental de proteção do meio
ambiente, previsto no artigo 225 da Constituição.
Em relação à suposta penhora de imóveis na ação civil pública, Falcão afirmou não ter sido
demonstrado pela defesa que as constrições seriam suficientes para a integral reparação
dos danos ambientais.
“Não há como saber, sumariamente, quais foram, de fato, os imóveis supostamente
penhorados naquela demanda, qual seria o valor atualizado de mercado dos mesmos, pois
inexistentes laudos de avaliações contemporâneos, assim como qual seria, ho diernamente,
o valor devido pelos pacientes a título de multas e de indenizações”, apontou o ministro.
Segundo Francisco Falcão, a alegação da necessidade de cumprimento de compromissos
profissionais é “superficial”, tendo em vista que não foi comprovada a existência das
eventuais viagens, “bem como sequer foram precisadas as efetivas consequências que
adviriam destas justificadas restrições impostas com relação aos passaportes, devido a
comportamentos não cooperativos com o Poder Judiciário, violadores dos artigos 6º e 77,
IV, do novo Código de Processo Civil”.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Segunda Turma, sob relatoria do
ministro Falcão.
Leia a decisão.
QUINTA TURMA NEGA ALTERAÇÃO DA ORDEM DE TESTEMUNHAS EM AÇÃO CONTRA
VICE-GOVERNADOR DO PARÁ
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu habeas corpus em que o
vice-governador do Pará, Zequinha Marinho (PSC), pedia a alteração da ordem de
inquirição de testemunhas, em processo no qual é acusado de cobrar contribuição dos
funcionários do gabinete à época em que era deputado federal. Marinho foi eleito senador
no último pleito.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o então deputado cobrava dos
servidores comissionados de seu gabinete e da liderança do Partido Social Cri stão uma
contribuição mensal ao partido, no valor de 5% da remuneração, sob pena de exoneração
do cargo que ocupavam.
No habeas corpus, o acusado se disse vítima de constrangimento ilegal porque o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região expediu cartas de or dem e precatórias para oitiva das
testemunhas de acusação e de defesa sem diferenciar a ordem de inquirição. Para a
defesa, a expedição das cartas de maneira conjunta e aleatória afronta o devido processo
legal.
O vice-governador requereu que fosse determi nado o recolhimento das cartas de ordem em
que estava prevista a oitiva de testemunhas de defesa, e que fosse realizada,
primeiramente, a inquirição das testemunhas de acusação, observando a ordem prevista
no artigo 400 do Código de Processo Penal.
Demonstração de prejuízo
De acordo com o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, a jurisprudência do STJ é reiterada no
sentido de que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da
demonstração do efetivo prejuízo.
“No caso em análise, em que pe se o esforço dos impetrantes, tal prejuízo não restou
demonstrado, tendo a argumentação defensiva se restringido a alegar a impossibilidade de
as testemunhas de acusação contraditarem as testemunhas da defesa”, afirmou.
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Segundo ele, pela leitura da transcr ição do depoimento da testemunha de acusação, feita
após a da defesa, não se verifica a existência de fatos novos ou de circunstâncias
desconhecidas, uma vez que a primeira apenas confirmou relatos anteriormente prestados,
os quais foram objeto de uma ação de indenização já encerrada na área cível.
RELATOR SUBSTITUI PRISÃO DE EX-SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO DF POR MEDIDAS
ALTERNATIVAS
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior concedeu liminares
para substituir a prisão preventiva de Rafael Barbosa e Elias Miziara, ex -secretários de
Saúde do Distrito Federal investigados na Operação Conexão Brasília, por medidas
cautelares alternativas.
Deflagrada em 29 de novembro pela força -tarefa de combate à corrupção na saúde do
Ministério Público do Distrito Federal, a operação investiga a prática dos crimes de
dispensa indevida de licitação, fraude à licitação, emprego irregular de verbas do Sistema
Único de Saúde, corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de capitais e organização
criminosa.
A defesa de Elias Miziara alegou que houve constrangimento ilegal na sua prisão
preventiva, ante a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto
prisional. Negou que houvesse risco de reiteração delitiva e, citando sua condição de idoso,
réu primário e com bons antecedentes, afirmou que o juiz de primeiro grau não apresentou
fundamentos para não aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Já a defesa de Rafael Barbosa argumentou que a ordem de prisão contra ele foi genérica,
pois seu nome não teria sido mencionado por nenhum dos colaboradores premiados da
operação, além de não ter sido identificado como remetente ou destinatário dos diversos e mails e mensagens trocados pelos investigados e juntados pelo Ministério Público. Dessa
forma, não haveria indícios suficientes de autoria e, consequentemente, justa causa para a
prisão.
Situações extremas
De acordo com o ministro Sebastião Reis Jú nior, relator dos pedidos de habeas corpus, o
entendimento do juiz de primeiro grau, de que a permanência em liberdade dos investigados
colocaria em risco a ordem pública, não é suficiente para justificar a prisão cautelar.
Segundo ele, a jurisprudência do STJ entende que a prisão preventiva deve ocorrer apenas
em situações extremas, devendo antes ser analisada a possibilidade de outros meios
satisfazerem as exigências cautelares do caso, com menor grau de lesão à esfera de
liberdade do indivíduo.
“No caso presente, não vejo risco concreto que não possa ser combatido com cautelares
outras, tendo em vista que a organização criminosa já teve seus integrantes identificados,
bem como esclarecido o seu modo de agir”, afirmou o ministro.
Sebastião Reis Júnior destacou que os ex-secretários não mais se encontram no exercício
da função pública que, em tese, teria permitido o cometimento dos crimes. O relator disse
que é preciso “ter cautela com relação à adoção da segregação extrema”, pois não há no
processo nenhum dado concreto indicando que os investigados poderiam atrapalhar o
regular andamento da apuração dos fatos ou mesmo de uma futura ação penal.
“Importante salientar que, com o advento da Lei 12.403/11, a prisão cautelar passou a ser,
mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando
comprovada a inequívoca necessidade, devendo -se sempre verificar se existem medidas
alternativas
à
prisão
adequadas
ao
caso
concreto”,
concluiu.
O ministro determinou a aplicação das seguintes medidas, pre vistas no artigo 319, incisos
I, III, IV e VI, do Código de Processo Penal: comparecimento periódico em juízo para
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informar e justificar suas atividades; proibição de manter contato com os demais corréus e
qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investig ação e ação penal; proibição de
ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte; e suspensão do
exercício de função pública, caso ainda exerça.
LÍDER DA MILÍCIA LIGA DA JUSTIÇA VAI CONTINUAR EM PRESÍDIO FEDERAL DE
SEGURANÇA MÁXIMA
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que cabe à Vara de Execuções Penais do Rio
de Janeiro definir sobre a permanência de preso de alta periculosidade na Penitenciária
Federal de Mossoró (RN). O juízo federal corregedor da penitenciária negou a per manência
de Toni Ângelo Souza de Aguiar na instituição, mas a Terceira Seção do STJ concluiu que,
apesar de se tratar de medida de caráter excepcional, ao juízo federal só cabe analisar a
regularidade formal da solicitação de permanência do preso no sistem a diferenciado.
Para o colegiado, a decisão que deve prevalecer é a do juízo da execução penal, o qual
optou por manter Aguiar em Mossoró.
Aguiar foi condenado a 68 anos e oito meses de reclusão por diversos crimes, entre os
quais associação criminosa, rec eptação e extorsão mediante sequestro. Segundo os autos,
mesmo preso, ele ainda teria poder de liderança sobre a milícia Liga da Justiça, apesar de
a distância ter contribuído para a diminuição de sua influência, “dada a dificuldade de
articulação”.
Política de pacificação
O apenado foi transferido para unidade prisional federal em agosto de 2013, porque sua
manutenção fora dos limites territoriais do Rio de Janeiro atenderia à “política de segurança
pública de pacificação” implantada à época no estado.
Naquela ocasião, a decisão de transferência levou em conta que o afastamento do preso
causaria grande impacto na articulação dos integrantes da facção criminosa e que seria
temporária (360 dias), período que poderia ser excepcionalmente renovado, caso
permanecesse o motivo da transferência, ou seja, o interesse coletivo de segurança
pública.
Recentemente, o juízo corregedor da Penitenciária de Mossoró entendeu que, após cinco
anos em presídio federal, o poder de mando do condenado com certeza teria diminuído
muito, não havendo “elementos de convicção que justifiquem sua permanência” no Rio
Grande do Norte.
Periculosidade
Após a determinação do juízo federal para “devolução ao estado de origem no prazo de 30
dias”, o juízo da Vara de Execuções Penais do Rio apre sentou o conflito de competência ao
STJ.
A relatora do caso, ministra Laurita Vaz, observou que o requerimento de permanência no
sistema federal foi feito pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e teve
parecer favorável do Ministério Público estadual, que considerou a “alta periculosidade” do
preso e o “receio de abalo à segurança pública”, uma vez que a milícia manteria atividades
na Zona Oeste da capital fluminense e teria se expandido para outros municípios.
Laurita Vaz destacou que a jurisprudência do STJ considera que ao juízo federal não
compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo juízo solicitante,
sendo-lhe atribuído, tão somente, o exame da regularidade formal da solicitação.
Leia o acórdão.
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REPETITIVO
DEFINIRÁ
TERMO
INICIAL
DA
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

CORREÇÃO

MONETÁRIA

NO

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou três recursos especiais –
REsp 1.767.945, REsp 1.768.060 e REsp 1.768.415 – para julgamento pelo sistema
dos recursos repetitivos. A relatoria é do ministro Sérgio Kukina.
Cadastrada como Tema 1.003, a controvérsia diz respeito ao marco inaugural de incidência
de correção monetária no pedido administrativo de ressarcimento de créditos tributários.
A questão a ser dirimida no julgamento está descrita como “definição do termo inicial da
incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data
do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007”.
A afetação do tema foi decidida na sessão eletrônica realizada no período de 14 a 20 de
novembro. Até o julgamento dos recursos, a Primeira Seção determinou a suspensão da
tramitação, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem acerca da controvérsia.
Recursos repetitivos
O CPC/2015 regula no artigo 1.036 e seguintes o julgamento por amostragem, mediante a
seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas. Ao afetar um tema, ou
seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ resolve os
recursos representativos da controvérsia repetitiva (processos -piloto), solução esta que
deve ser replicada pelas instâncias ordinárias nas demais demandas que tramitam nos
tribunais brasileiros, agilizando o julgamento dessas causas.
No site do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como saber a
abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos,
entre outras informações.
Leia o acórdão da afetação do Tema 1.003.
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