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DIREITO ADMINISTRATIVO
1. SERVIDORES PÚBLICOS
DIREITO ADQUIRIDO
DIREITO ADQUIRIDO OU NÃO AO MÉDICO ESTRANGEIRO DE PERMANECER NO QUADRO
DE AGENTES DA SAÚDE PÚBLICA
1. (DJUS) Para o STJ, existe direito adquirido para os médicos cooperados estrangeiros
de permanecerem nos quadros de agentes públicos da saúde pública, desde que já
tenham sido vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

Alberto Diaz, médico cubano que trabalhava no Brasil pelo Programa Mais Médicos,
pela cooperação que existia entre o Brasil e Cuba, teve negada sua continuação no
programa após o fim da parceria entre os países. Insatisfeito, ajuizou ação sob o
argumento de que tinha direito subjetivo à prorrogação do prazo de sua participação no
projeto. Nessa situação, para o STJ, comprovada sua vinculação ao programa, é direito
subjetivo de Alberto permanecer no quadro de agentes públicos da saúde pública, pois,
do contrário, violaria o princípio da isonomia, em face dos médicos brasileiros e dos
outros médicos estrangeiros não cooperados, da dignidade da pessoa humana e do
valor social do trabalho. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, INEXISTE direito adquirido para os médicos cooperados
estrangeiros de permanecerem nos quadros de agentes públicos da saúde pública, ainda
que já tenham sido vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. Isso porque, foi
previsto de forma expressa nos arts. 17 e 18, § 3º, da Lei 12.871/131 (lei que criou o
“Programa Mais Médicos”) a impossibilidade de se pleitear tal permanência de médico
cooperado estrangeiro, pois as atividades desempenhadas no referido programa NÃO
CRIAM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE QUALQUER NATUREZA, bem como é vedada a
transformação do visto temporário previsto na lei em visto permanente. Ou seja, com o
fim da parceria entre Brasil e Cuba, aquele médico que era vinculado ao programa não
tem direito subjetivo de permanecer no projeto, não havendo desrespeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana ou do valor social do trabalho, pois não há indícios de que os
médicos cooperados suportaram tratamentos autoritários contra a sua concepção de
pessoa e nem que o valor social do trabalho realizado no programa lhes foi negligenciado.
O STJ ainda afirmou que o fato de tal profissional ser impedido de ser admitido em face de

1

Lei 12.871/13, art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo
empregatício de qualquer natureza.
Lei 12.871/13, art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto
temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do
art. 14, mediante declaração da coordenação do Projeto. (...) § 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste
artigo em permanente. (...)
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novo edital lançado não fere o princípio da isonomia, pois é de competência do Executivo
suprir as vagas na ordem de preferência estabelecida no art. 13, § 1º, da Lei n. 12.871/132.
Ainda, mencionou que o médico cooperado não se encontra em igualdade com outros
médicos estrangeiros que podem ser contratados pessoalmente sem a intervenção de
uma organização internacional (no caso, a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS),
e que o art. 13, § 3º3, da referida Lei, traz a discricionariedade da coordenação do
programa para o Brasil (exercida pelo Ministro da Educação e da Saúde) para o seu
funcionamento, não cabendo ao Judiciário adentrar nesse juízo, salvo para aferir
parâmetros de legalidade.
STJ. 2ª Turma. RO 213-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/12/2019 (INFO/STJ 663).

DIREITO PENAL
2. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
ESTELIONATO
COMPETÊNCIA NO CASO DE ESTELIONATO MEDIANDE DEPÓSITO EM CONTA DE
TERCEIRO
INFO
663/STJ
SÚMULA
521/STF
SÚMULA
244/STJ
SÚMULA
48/STJ

2. (DJUS) Para o STJ, na hipótese em que o estelionato se dá mediante vantagem
indevida, auferida mediante o depósito ou transferência em favor de conta bancária
de terceiro, a competência deverá ser declarada em favor do juízo no qual se situa a
conta favorecida. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Joãozinho, a fim de obter vantagem indevida, induziu José em erro a transferir
determinadas quantias em dinheiro em favor de conta bancária de terceiro, situada em
agência localizada em outra cidade. Nessa situação, para o STJ, a competência para
processamento e julgamento do crime de estelionato deverá ser do juízo no qual se
situa a agência bancária beneficiária da transferência. C/E?

2

Lei 12.871/13, art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será
oferecido: I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e II - aos
médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional. § 1º A
seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de
prioridade: I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os
aposentados; II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior;
e III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior. (...)
3
Lei 12.871/13, art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será
oferecido: (...) § 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde,
que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das
instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de
afastamento e os recessos.
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COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, na hipótese em que o estelionato se dá mediante
vantagem indevida, auferida mediante o depósito ou transferência em favor de conta
bancária de terceiro, a competência deverá ser declarada em favor do juízo no qual se
situa a conta favorecida. Em outras palavras, o processo e julgamento do crime
competem ao juízo onde está situada a agência bancária beneficiária do depósito ou
transferência. Isso porque, o crime só se consuma com a efetiva obtenção da vantagem
indevida pelo agente ativo. Assim, nas hipóteses de transferência ou depósito, a
consumação ocorre quando o valor efetivamente ingressa na conta bancária do
beneficiário da fraude. O entendimento anterior orientava que nos casos em que a vítima
houvesse sido induzida a erro a efetuar depósito ou transferência bancária para conta de
terceiro, o local da consumação do crime de estelionato seria o da agência bancária onde
efetivada a transferência ou o depósito (a competência seria do local da agência bancária
da vítima). Insta salientar que se ocorrer fraude no pagamento por meio de emissão
dolosa de cheque sem provisão de fundos (art. 171, §2º, inciso VI, do CP 4) o foro
competente para o processo e julgamento é o do local onde se deu a recusa do
pagamento pelo sacado, nos termos das Súmulas 521 do STF5 e 244 do STJ6. No entanto,
no caso de falsificação de cheque na prática de estelionato simples (art. 171, caput, do
CP), quando o sujeito falsifica um cheque de terceiro (meio fraudulento) para enganar a
vítima, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio, a competência é do local da obtenção
da vantagem ilícita (Súmula 48 do STJ7). Por fim, acrescente-se que a Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime) acrescentou o § 5º ao art. 171 do CP8, transformando, no estelionato,
a ação penal em pública condicionada à representação do ofendido, como REGRA (antes
era pública incondicionada).
STJ. 3ª Seção. CC 169.053-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/12/2019 (INFO/STJ 663).

4

CP, art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a
dez contos de réis. (...) § 2º Nas mesmas penas incorre quem: (...) VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder
do sacado, ou lhe frustra o pagamento. (...).
5
Súmula 521/STF. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão
dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado.
6
Súmula 244/STJ. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de
fundos.
7
Súmula 48/STJ. Compete ao Juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido
mediante falsificação de cheque.
8
CP, art. 171 (...) § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I – a Administração Pública, direta ou
indireta; II – criança ou adolescente; III – pessoa com deficiência mental; ou IV – maior de 70 (setenta) anos ou incapaz.
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3. LEI ANTITERRORISMO (LEI Nº 13.260/2016)
ATOS PREPARATÓRIOS
OS ATOS PREPARATÓRIOS DE TERRORISMO EXIGE OU NÃO MOTIVAÇÃO?
3. (DJUS) Para o STJ, a tipificação da conduta descrita no art. 5º da Lei Antiterrorismo
(atos preparatórios de terrorismo) não exige a motivação por razões de xenofobia,
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º do
mesmo diploma legal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

Davi, em tese, com o propósito de praticar atos de terrorismo, ingressou no estágio de
atos preparatórios do delito, de forma que recrutou e transportou indivíduos para putro
país, distinto daquele de sua residência. Em razão disso, foi condenado pela conduta
descrita no art. 5º da Lei nº 13.260/16 (atos preparatórios de terrorismo). Em apelação,
a defesa pugnou pela absolvição de Davi, alegando que não houve apontamento da
motivação do réu (xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e
religião). Nessa situação, para o STJ, não tem razão a defesa, tendo em vista que a
tipificação da conduta descrita não exige motivação. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, a tipificação da conduta descrita no art. 5º da Lei
Antiterrorismo9 (atos preparatórios de terrorismo) EXIGE a motivação por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art.
2º do mesmo diploma legal10. Isso porque, não se mostra admissível, do ponto de vista
hermenêutico, que o delito subsidiário (art. 5º), que tipifica a realização de atos
preparatórios, tenha âmbito de aplicação diferente do delito principal (art. 2º). Em outras
palavras, é necessário que o agente que realiza atos preparatórios de terrorismo, com o
propósito inequívoco de se alcançar a consumação, tenha motivação por razões de

9

Lei 13.260/16, art. 5º. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito: Pena - a
correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. § 1º Incorre nas mesmas penas o agente que, com o
propósito de praticar atos de terrorismo: I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade; ou II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade. § 2º Nas hipóteses do § 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de
sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a dois terços.
10
Lei 13.260/16, art. 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social
ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. § 1º São atos de terrorismo: I usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos,
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; II – (VETADO); III - (VETADO); IV sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do
controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos,
estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde
funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento; V - atentar contra a vida
ou a integridade física de pessoa: Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à
violência.
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xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. A Lei nº 13.260/16
regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da CF11, disciplinando o terrorismo,
tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de
organização terrorista. Segundo o art. 2º da referida lei, o terrorismo consiste na prática
por um ou mais indivíduos de determinados atos (§ 1º), por razões de xenofobia,
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa,
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública (elemento subjetivo). O uso da
expressão "por razões de" indica uma elementar relativa à motivação. Isso posto, a
adequação típica de conduta como terrorismo demanda que esteja configurada, no caso
concreto, a elementar relativa à motivação, sob pena de não se perfazer a relação de
tipicidade. De fato, a construção sociológica e a percepção subjetiva individual do ato de
terrorismo conjugam motivação e finalidade qualificadas, compreensão essa englobada na
definição legal. No tocante ao delito do art. 5º (atos preparatórios de terrorismo), verificase que funciona como soldado de reserva em relação ao delito de terrorismo. Trata-se,
portanto, da criminalização dos atos preparatórios do delito de terrorismo, expressão que
remete ao dispositivo anterior, exigindo a interpretação sistemática. Assim, a tipificação
da conduta descrita no art. 5º exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º da Lei Antiterrorismo.
STJ. 6ª Turma. HC 537.118-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/12/2019 (INFO/STJ 663).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
4. PRINCÍPIOS
NON REFORMATIO IN PEJUS
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA E O PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

INFO
663/STJ

4. (DJUS) Para o STJ, não ofende o enunciado do non reformatio in pejus indireta o
aumento da pena através de decisão em recurso especial interposto pelo Ministério
Público contra rejulgamento de apelação que não alterou reprimenda do acórdão
anterior, que havia transitado em julgado para a acusação e que veio a ser anulado
por iniciativa exclusiva da defesa. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Pedro foi condenado em primeiro grau a uma pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado. A defesa apelou da sentença, tendo o Tribunal de Justiça
reduzido a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A
referida decisão transitou em julgado para ambas as partes, sendo impetrado habeas
corpus pelo réu no STJ, o qual concedeu a ordem para cassar o decisório. Com o novo

11

CF, art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; (...).
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julgamento da apelação, o Tribunal de origem novamente reduziu a reprimenda para o
mesmo patamar (5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto). Desse
segundo acórdão, o MP interpôs recurso especial, o qual foi provido para o efeito de
majorar a pena do réu para o patamar da sentença (8 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado). Nessa situação, para o STJ resta demonstrado que o julgado
proferido no recurso especial não ofendeu o enunciado que veda a reformatio in pejus
indireta. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, OFENDE o enunciado do non reformatio in pejus indireta
o aumento da pena através de decisão em recurso especial interposto pelo Ministério
Público contra rejulgamento de apelação que não alterou reprimenda do acórdão
anterior, que havia transitado em julgado para a acusação e que veio a ser anulado por
iniciativa exclusiva da defesa. Isso porque, o princípio da non reformatio in pejus,
consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, consiste em um limitador à
amplitude do julgamento, impossibilitando o agravamento da situação penal do réu na
hipótese de recurso exclusivo da defesa. Em outras palavras, em havendo recurso
somente da defesa, sua reprimenda não poderá ser de qualquer modo piorada, em
detrimento do réu, evitando assim a intimidação ou o embaraço do condenado ao
exercício da ampla defesa (o réu não pode ser tolhido no seu direito de ampla defesa por
receio de ter sua situação penal agravada no caso de julgamento de recurso somente por
ele provocado). No caso em tela, deve se conferir à decisão cassada o efeito de vedar o
agravamento da reprimenda nas posteriores decisões proferidas na mesma ação penal,
quando a nulidade for reconhecida a partir de recurso defensivo exclusivo (ou em habeas
corpus). Dessa forma, resta demonstrado que o julgado proferido no recurso especial
violou o enunciado que veda a reformatio in pejus indireta, ao colocar o sentenciado em
situação mais desfavorável do que aquela anterior à impetração do habeas corpus. Por
fim, cumpre destacar que o princípio da non reformatio in pejus é classificado pela
doutrina em direta ou indireta. Entende-se por reformatio in pejus direta quando há
somente recurso da defesa, tendo a acusação se conformado com o provimento
jurisdicional, ocasião em que a situação do réu não poderá ser piorada pelo Tribunal. Por
sua vez, a reformatio in pejus indireta ocorre quando o Tribunal ad quem, em sede de
recurso promovido exclusivamente pela defesa, anula a decisão anterior, remetendo os
autos ao órgão a quo para proferir novo julgado, que não poderá piorar a situação do
acusado.
STJ. 3ª Seção. RvCr 4.853-SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado
em 27/11/2019 (INFO/STJ 663).
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5. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
VIDEOCONFERÊNCIA
POSSIBILIDADE OU NÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
5. (DJUS) Para o STJ, não é cabível a realização de audiência de custódia por meio de
videoconferência. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

O Juízo Federal da 4ª Vara de Guarulhos - SJ⁄SP decretou a prisão preventiva de Paulo. O
cumprimento do mandado de prisão ocorreu na cidade de Curitiba⁄PR, sendo o
encarceramento comunicado pela Superintendência da Polícia Federal no Paraná ao
Juízo que a decretara. Na mesma data, o referido Juízo expediu carta precatória a uma
das Varas Federais Criminais da Subseção Judiciária de Curitiba⁄PR, a fim de que
realizasse a audiência de custódia. A Juíza Federal no exercício da jurisdição da 1ª
Unidade de Apoio de Curitiba⁄PR declarou-se incompetente para a realização do ato,
entendendo, ainda, que poderia ser realizado pelo Juízo Deprecante por meio de
videoconferência. Nessa situação, para o STJ, a apresentação do preso para a audiência
de custódia deve ser feita à autoridade competente na localidade em que ocorreu a
prisão (Curitiba/PR), pois não é cabível a realização de audiência de custódia por meio
de videoconferência. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, NÃO É CABÍVEL a realização de audiência de custódia por
meio de videoconferência. Isso porque, demanda-se que a audiência de custódia seja
realizada pelo juízo da localidade em que ocorreu a prisão, nos termos do art. 13,
parágrafo único, da Resolução nº 213/CNJ12. É essa autoridade judicial que, naquela
unidade de exercício do poder jurisdicional, tem competência para tomar medidas para
resguardar a integridade do preso, bem assim de fazer cessar agressões aos seus direitos
fundamentais, e também determinar a apuração das responsabilidades, caso haja relato
de que houve prática de torturas e maus tratos. Nesse contexto, foge à ratio essendi do
instituto a sua realização por meio de videoconferência. Assim, no caso de cumprimento
de mandado de prisão fora da jurisdição do juiz que a determinou, a apresentação do
preso, para a audiência de custódia, deve ser feita à autoridade competente na localidade
em que ocorreu a prisão, pessoalmente, de acordo com a Lei de Organização Judiciária
local, e não à autoridade que expediu o mandado, por meio de videoconferência.
Considera-se que a apresentação pessoal do preso é fundamental para inibir e, sobretudo,
coibir as indesejadas práticas de tortura e maus tratos, pois a transmissão de som e
imagem não tem condições de remediar as vantagens que o contato e a relação direta
entre juiz e jurisdicionado proporciona. OBS.: o § 1º do art. 3º-B do CPP, acrescentado
pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), que vedava a realização da audiência por

12

Resolução nº 213/CNJ. Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas
presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os
procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a
determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial
que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à
autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.
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videoconferência, foi vetado pelo Presidente da República. Entretanto, o STJ entendeu
mesmo assim que não se admite, por ausência de previsão legal, a realização da audiência
de custódia por meio de videoconferência, ainda que pelo Juízo que decretou a custódia
cautelar, aplicando-se o que determina o art. 13, parágrafo único, da Resolução nº
213/CNJ. Insta salientar que o papel do juiz na audiência de custódia é de,
preliminarmente, verificar a legitimidade da prisão e a necessidade de sua manutenção,
podendo relaxar ou substituir por medidas alternativas (no caso de prisão em flagrante).
Essa decisão preliminar não se equipara à decisão de mérito para efeito de coisa julgada.
Ou seja, essa fase pré-processual serve apenas como garantia dos direitos fundamentais
do investigado, não podendo o juiz da custódia adentrar no mérito que ensejou a
constrição da liberdade do custodiado. Cumpre destacar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) modificou o art. 310 do CPP13 passando a prever expressamente a audiência
de custódia, que antes existia apenas por força da Resolução nº 213/2015 do CNJ.
ATENÇÃO! O pacote anticrime alterou ainda o art. 287 do CPP14 para prever que, nos
casos de crimes inafiançáveis, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o
preso, em tal caso (quando o mandado não foi exibido), será imediatamente apresentado
ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Já a
Resolução 213/2015 do CNJ determina que, em todos os casos de pessoas presas em
decorrência de cumprimento de mandados de prisão, cautelar ou definitiva, o preso será
apresentado à autoridade judicial para a audiência de custódia, porém será apresentado à
autoridade judicial do local da ocorrência da prisão, nos casos de cumprimento fora do
local de onde o mandado foi expedido, e à autoridade judicial do local em que foi
expedido o mandado, caso seja cumprido na mesma jurisdição.
STJ. 3ª Seção. CC 168.522-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 11/12/2019 (INFO/STJ 663).

DIREITO CIVIL
6. CONTRATOS
SEGURO DE VIDA
LEGALIDADE OU NÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA NOS CONTRATOS
DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
INFO
663/STJ

6. (DJUS) Para o STJ, a cláusula de reajuste de prêmio por faixa etária em contrato de
seguro de vida como forma de “desvio de risco” é ilegal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

13

CPP, art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da
prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da
Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão
ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e
se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança.
14
CPP, art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será
imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.
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José, aos 26 anos de idade, celebrou contrato de seguro de vida em grupo, com previsão
de reajustes do prêmio trimestrais pela TR (taxa referencial). Contudo, após alguns anos
de vigência do contrato, observou que os reajustes estavam ocorrendo com base na
faixa etária e não como previsto no contrato inicial, motivo que levou José a mover ação
revisional do contrato alegando majoração abusiva. Para o STJ, nesse caso, José tem
razão, pois o reajuste do seguro de vida por faixa etária é ilegal, uma vez que há clara
abusividade dessa cláusula contratual que estatui prêmios mais valiosos para segurados
idosos. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, a cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de
seguro de vida como forma de “desvio de risco” É LEGAL. Em outras palavras, os
contratos de seguros de vida podem ter seu prêmio reajustado por faixa etária. Para
garantir o desvio do padrão de riscos anteriormente era aplicada, por analogia, aos
contratos de seguros de vida a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), que impõe uma
técnica que mais se aproxime da eliminação do risco, numa espécie de solidariedade entre
as gerações, onde os mais jovens devem suportar, em parte, esses riscos. Nesse passo, o
art. 15 da Lei dos Planos de Saúde15 dispõe que a variação das contraprestações
(reajustes) somente poderá ocorrer em RAZÃO DA IDADE se houver previsão no contrato
INICIAL, bem como, de acordo com o parágrafo único, até os 59 anos de idade do
segurado ou, se após os 60 anos, ele não tiver mais de 10 anos de vigência do contrato.
Contudo, em revisão do próprio entendimento da 3ª Turma, visualizou-se a
impossibilidade de se manter a aplicação por analogia dessa lei aos contratos de seguro
de vida, haja vista que a finalidade do seguro de vida é garantir o direito à indenização,
permanecendo sua atuação no âmbito patrimonial dos segurados, enquanto que o seguro
de saúde visa à proteção do direito à vida, com fundamento no princípio da dignidade
humana. Dessa forma, não caberia ação revisional da cláusula de reajuste apenas para
eliminar a técnica por FAIXA ETÁRIA nos contratos de seguro de vida, pois haveria um
desequilíbrio financeiro contratual a ser suportado pelo fundo mútuo, sem que houvesse
compensação no valor do prêmio. Ou seja, caso não tenha sido prevista outra técnica de
compensação do desvio de risco dos segurados idosos, não há óbice à previsão da cláusula
de reajuste por faixa etária, uma vez que o fator etário eleva consideravelmente o risco de
sinistro do contrato de seguro de vida, bem como porque não existe uma norma que
imponha qual a técnica de gestão de risco que deve ser utilizada pela seguradora. Assim,
ante a falta de previsão de outra técnica de compensação do desvio de risco, é LEGAL a
cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de seguro de vida.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.816.750-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por maioria, julgado em
26/11/2019 (INFO/STJ 663).

15

Lei 9.656/98, art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato
inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
7. ATOS PROCESSUAIS
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL
O NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO E VINCULAÇÃO OU NÃO DO JUIZ
7. (DJUS) Para o STJ, configura negócio jurídico processual atípico na forma do art. 190,
caput, do CPC/15 (cláusula geral de negociação entre as partes), a fixação de valor a
ser recebido mensalmente pelo herdeiro como adiantamento de herança. Esse
negócio jurídico é bilateral, mas vincula o juiz que não pode, por exemplo, majorar o
valor mensal dessa parcela a pedido de um dos herdeiros, se assim não ficou
convencionado pelas partes. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
José faleceu em 2013 deixando 04 herdeiros que convencionaram entre si que
receberiam mensalmente determinada quantia a ser paga pelo espólio, como
adiantamento de herança, para fins de custeio de suas despesas habituais. Ocorre que,
Pedro, também herdeiro, passou a morar no exterior e pleiteou a majoração do valor
que havia sido estipulado em razão da conversão do valor em dólar reduzir o seu poder
aquisitivo em relação aos demais herdeiros, bem como, por não haver maiores
consequências ou prejuízos ao espólio. Para o STJ, nessa hipótese, não é possível essa
majoração, em virtude da convenção processual que havia sido celebrada
anteriormente entre as partes não abarcar a possibilidade de majorar o valor. C/E?
INFO
663/STJ

COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, NÃO configura negócio jurídico processual atípico na
forma do art. 190, caput, do CPC/15 (cláusula geral de negociação entre as partes), a
fixação de valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro como adiantamento de
herança, por tratar apenas de direito material. Ainda que fosse um negócio jurídico,
este é bilateral, ou seja, NÃO vincula o juiz que PODE, por exemplo, majorar o valor
mensal dessa parcela a pedido de um dos herdeiros, AINDA que não convencionado
pelas partes. Em outras palavras, o negócio jurídico celebrado pelas partes, conquanto
tenha sido rotulado de convenção processual, em verdade, é espécie de acordo que
permite às partes a antecipação da fruição do bem da vida que apenas ao final poderiam
tocar, ou seja, não é negócio jurídico processual, mas fim de direito material. Ademais, o
juiz não é sujeito de negócio jurídico material ou processual que lhe seja dado conhecer
no exercício da judicatura, podendo, assim, determinar a majoração do valor recebido a
titulo de adiantamento de herança. Isto é, seja o negócio jurídico de direito processual ou
não, a convenção entre as partes jamais poderá subtrair da jurisdição estatal o controle
sobre eventuais abusos, invalidades, ilegalidades e nulidades que daquele acordo
porventura decorram. Negócio jurídico processual parece ser algo absolutamente novo no
direito brasileiro, entretanto, ainda na vigência do CPC/73, conviveu-se com um sistema
processual que expressamente autorizava a celebração de determinados negócios
jurídicos processuais, como a eleição de foro para modificação de competência relativa
(art. 111, caput), a redução ou a prorrogação de prazos dilatórios (art. 181), a suspensão
do processo (art. 265, II), a modificação do ônus da prova (art. 333, parágrafo único), o
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adiamento de audiência (art. 453, I), a alteração de prazo para razões finais (art. 454, §1º)
e, ainda, a eleição da liquidação por arbitramento (art. 475-C, I). Contudo, pode-se dizer
que o art. 190, caput, do CPC/1516, trouxe uma cláusula geral de negociação por meio da
qual se concedem às partes mais poderes para convencionar sobre matéria processual, o
que modifica, substancialmente, a disciplina legal sobre o tema, de modo que, a partir de
sua entrada em vigor, é admissível a celebração de negócios processuais não
especificados na legislação, isto é, ATÍPICOS. Essa ampliação de poderes para as partes,
contudo, não obstou o poder do juiz em conhecer das questões pactuadas entre as
partes. Ou seja, embora o CPC tenha concedido maior autonomia às partes na negociação
em matéria processual, não se pode afastar do juiz o poder de controlar a validade dessas
negociações, inclusive deixando de aplicá-las em caso de nulidade, sob pena de “causar a
morte” do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e do art. 3º, caput, do novo CPC, de
modo que a conclusão a que chegou o STJ foi a de que o acórdão recorrido vulnerou
frontalmente o art. 190, caput, do novo CPC, razão pela qual houve reforma da decisão.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.738.656-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
03/12/2019 (INFO/STJ 663).

8. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUÍZO COMPETENTE
POSSIBILIDADE OU NÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AO FORO DO DOMICILIO DO EXECUTADO
8. (DJUS) Para o STJ, o credor pode optar por solicitar a remessa dos autos ao foro de
domicílio do executado, ainda que já tenha se iniciado o cumprimento de sentença
perante o juízo que decidiu a causa em 1º grau de jurisdição. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

Após trânsito em julgado da sentença que condenou João à reparação de danos
materiais cumulada com compensação de danos morais em virtude de acidente de
trânsito, teve início a fase de cumprimento dessa sentença no juízo que a prolatou.
Contudo, em razão de ter o executado mudando de domicílio durante o processamento
do cumprimento de sentença, o exequente solicitou ao juízo de origem que os autos
fossem remetidos para o juízo do atual domicílio do executado. Nesse caso, para o STJ,
assiste razão ao exequente, pois o art. 516 do Código de Processo Civil lhe assegurou o
direito de opção de ver processado o cumprimento de sentença no atual domicílio do
executado. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, o credor PODE optar por solicitar a remessa dos autos ao
foro de DOMICÍLIO DO EXECUTADO, ainda que já tenha se iniciado o cumprimento de

16

CPC, art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular
mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o processo.
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sentença perante o juízo que decidiu a causa em 1º grau de jurisdição. Em outras
palavras, o exequente pode optar pelo foro de domicílio do executado para processar o
cumprimento da sentença antes ou depois de iniciada a fase de execução. Embora o
cumprimento de sentença, em regra, se efetue perante o juízo que prolatou a sentença
em 1º grau de jurisdição, o CPC de 2015 dispôs no art. 516, § único 17 sobre o direito de o
exequente optar pelo foro para cumprimento dessa sentença. Prevê o art. 516, II, III, §
único: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a
causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de
sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão
proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único: nas hipóteses dos incisos II e III, o
exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local
onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser
executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do
processo será solicitada ao juízo de origem.”. Pela leitura do presente artigo, não se
vislumbra exigência de outros requisitos ao exequente para exercer o seu direito de
opção, do mesmo modo que não há determinação do momento em que se deva fazer o
pedido de remessa dos autos. Preza-se pela efetividade da pretensão executiva, de forma
mais célere e justa. Dessa forma, o credor pode optar pela remessa dos autos ao foro de
domicílio do executado para que se efetive o cumprimento da sentença, mesmo que este
já tenha se iniciado no juízo que proferiu a decisão em 1º grau de jurisdição.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.776.382-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
03/12/2019 (INFO/STJ 663).

HONORÁRIOS DE ADVOGADO
EXECUÇÃO OU NÃO DE HONORÁRIOS NOS AUTOS DA AÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
9. (DJUS) Para o STJ, é possível que o advogado que patrocinou o exequente, mas teve
seu mandato revogado antes da sentença que homologou a transação judicial entre
as partes, execute a verba honorária devida nos próprios autos da ação, ainda que a
sentença nada mencione sobre os honorários sucumbenciais definitivos. C/E?
INFO
663/STJ

Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
José, patrocinado por João, moveu ação de execução de título extrajudicial, recebida
pelo juiz que, em despacho, fixou a verba honorária provisória da execução. Durante o
curso da demanda, José, exequente, revogou o mandato de seu patrono João e nomeou
um novo. Ocorre que, um dia após a revogação do mandato de João, houve a
formalização de transação judicial entre as partes onde o executado reconheceu a
dívida e assumiu a obrigação de quitá-la, no entanto a sentença de homologação do
acordo não mencionou nada sobre as verbas honorárias sucumbenciais definitivas.
Insatisfeito, João postulou a execução dos honorários a que teria direito nos próprios

17

CPC, art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal
condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas
hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se
encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos
em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.
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autos da demanda. Para o STJ, nessa hipótese, assiste razão a João, pois o despacho
inicial que fixou os honorários provisórios na ação de execução de título extrajudicial é
considerado titulo executivo, podendo-se executar as verbas honorárias nos próprios
autos da ação. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, É POSSÍVEL que o advogado que patrocinou o exequente,
mas teve seu mandato revogado antes da sentença que homologou a transação judicial
entre as partes, execute a verba honorária devida nos próprios autos da ação, ainda que
a sentença nada mencione sobre os honorários sucumbenciais definitivos. Em outras
palavras, ainda que a sentença homologatória do acordo judicial não fixe os honorários
sucumbenciais definitivos, pode o advogado executar as verbas honorárias a que tem
direito nos autos da própria demanda executiva. Isso porque, o despacho inicial que
recebe a ação de execução fixa os honorários provisórios que ao final podem ser
majorados, nos termos do art. 827, caput, do Código de Processo Civil de 201518. Ainda, o
Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), no art. 24, caput19, dispõe que a decisão que arbitra os
honorários é considerada título executivo, podendo, nos termos do § 1º do mesmo artigo,
promover a execução nos próprios autos da ação em que atuou. Ademais, não há o que
falar em ausência de sucumbência em virtude da sentença homologatória da transação
judicial quando o executado reconhece a dívida e assume obrigação de pagar nos termos
do acordo firmado. Nesse passo, ainda que a sentença homologatória nada tenha
mencionado quanto aos honorários definitivos, a decisão inicial que arbitrou os
honorários provisórios pode ser considerada como um título executivo, autorizando o
advogado a executar nos próprios autos da demanda executiva as verbas honorárias que
lhe forem devidas, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, sem
prejuízo as partes.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.819.956-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/12/2019 (INFO/STJ 663).

MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/15
NECESSIDADE OU NÃO DE RESISTÊNCIA DO EXECUTADO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PARA INCIDÊNCIA DE MULTA

INFO
663/STJ

10. (DJUS) Para o STJ, é necessária a efetiva resistência do executado através do não
pagamento tempestivo ou da apresentação de impugnação no prazo legal para que
não haja incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015 (10% sobre o
valor da execução + 10% de honorários). C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Tingulau foi condenado ao pagamento de quantia certa e, após o transito em julgado da
sentença, o credor pediu o seu cumprimento. O juiz determinou a intimação do

18

CPC, art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo
executado.
19
Lei 8.906/94, art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1º A
execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
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executado para pagar no prazo de 15 dias (art. 523, do CPC/15), sob pena de incidir a
multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. Para evitar a incidência dessa multa, Tingulau
efetuou o depósito do valor integral devido, consignando esse pagamento à garantia do
juízo e para assegurar o efeito suspensivo da execução, informando que procederia com
a impugnação ao cumprimento da sentença no prazo legal (art. 525, do CPC/15). Ocorre
que Tingulau não apresentou a impugnação tempestivamente e o credor requereu o
levantamento do valor depositado e a aplicação da multa. O juiz deferiu o pedido de
levantamento, mas rejeitou o de aplicação da multa. Para o STJ, nessa situação, agiu
corretamente o juiz, pois o executado além de efetuar o pagamento voluntário e
integral devido, não apresentou resistência ao cumprimento da sentença através da
impugnação no prazo legal, não devendo ser aplicada multa ao caso. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, É NECESSÁRIA a efetiva resistência do executado através
do não pagamento voluntário e tempestivo ou da apresentação de impugnação no
prazo legal para que não haja incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do
CPC/201520 (10% sobre o valor da execução + 10% de honorários). Em outras palavras, se
o executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal
de 15 dias, a multa do art. 523, § 1º, do CPC/2015 não incidirá. É certo que, de acordo
com o artigo 525 do CPC/1521, o executado poderá se insurgir contra a execução,
apresentando impugnação ao cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, depois de
decorrido o prazo do art. 523 do mesmo diploma. Contudo, se o executado apresentar
EFETIVAMENTE RESISTÊNCIA ao cumprimento de sentença, deixando de efetuar o
pagamento no prazo legal ou deixar de apresentar impugnação à execução, ocorrerá a
incidência da multa prevista no § 1º, do art. 523, do CPC/15, que assim dispõe: “Não
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Ocorre que
efetuado o depósito do valor integral dentro do prazo de 15 dias, de forma voluntária,
ainda que para garantir o juízo e assegurar o efeito suspensivo da execução, a falta de
impugnação dentro do prazo legal, configura o verdadeiro pagamento do débito. Assim,
não basta que o executado condicione o depósito à garantia do juízo, é necessário que ele
apresente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA dentro do prazo de 15 dias,
nos termos do art. 525, do CPC/15). Dessa forma, é preciso que haja EFETIVA RESISTÊNCIA
ao cumprimento da sentença do executado para que incida de fato a referida multa (10%
sobre o valor da execução + 10% de honorários).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.834.337-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
03/12/2019(INFO/STJ 663).

20

CPC, art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (...).
21
CPC, art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
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LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
NECESSIDADE OU NÃO DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE QUE APENAS AUTORIZA SEU
CONSORTE A PRESTAR AVAL
11. (DJUS) Para o STJ, é necessária a citação em ação de execução, como litisconsorte
passivo necessário, do cônjuge que apenas concedeu autorização para o seu
consorte prestar aval (outorga uxória). C/E?
Vejamos o seguinte caso hipotético:
João foi autorizado por seu cônjuge apenas a prestar aval no contrato de empréstimo
entre seu amigo Paulo e o Banco Safra S/A. Em razão da inadimplência de Paulo, João
sofreu ação de execução. Ocorre que o seu cônjuge não foi citado para integrar o polo
passivo da demanda e João pugnou por sua inclusão. Para o STJ, nessa situação, assiste
razão a Paulo, uma vez que, a não inclusão do cônjuge para formar o litisconsórcio
passivo necessário gera nulidade na ação executiva, pois o cônjuge que autorizou o seu
consorte a prestar aval também é considerado avalista. C/E?
COMENTÁRIO

INFO
663/STJ

Gabarito: ERRADO. Para o STJ, NÃO É NECESSÁRIA a citação em ação de execução, como
litisconsorte passivo necessário, do cônjuge que apenas concedeu autorização para o
seu consorte prestar aval (outorga uxória). Em outras palavras, se o cônjuge apenas
autorizou o seu consorte a prestar aval, sem prestar garantia real, é desnecessária sua
citação. O Código Civil, no art. 1.64722, dispõe sobre a necessidade de OUTORGA UXÓRIA,
que nada mais é do que A AUTORIZAÇÃO DE UM CÔNJUGE AO OUTRO para que realize
certos negócios jurídicos. Frise-se que o AVAL é um ato jurídico em que o avalista se
compromete a garantir as obrigações de outra pessoa. Nesse caso, o cônjuge que apenas
autorizou o seu consorte a prestar aval não é considerado avalista, DESDE QUE NÃO
TENHA SIDO PRESTADA GARANTIA REAL (transferência pelo devedor de domínio de um
bem para garantir o pagamento, ficando o credor de posse do bem). Dessa forma, o STJ
entendeu que basta a INTIMAÇÃO do cônjuge que autorizou a prestação do aval,
dispensando-se sua citação, pois não há o que se falar em litisconsórcio necessário, uma
vez que o cônjuge do avalista não é avalista, do mesmo modo que não praticou ato
visando à garantia.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.475.257-MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em
10/12/2019 (INFO/STJ 663).

22

CC, art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da
separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou
direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar
futura meação.
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INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL
POSSIBILIDADE OU NÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL QUANDO HOUVER
TESTAMENTO
12. (DJUS) Para o STJ, é possível o processamento do inventário extrajudicial, ainda que
exista testamento, se os interessados forem capazes, concordes e estiverem
assistidos por advogado. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Lea faleceu deixando em favor de seu cônjuge e dos filhos, todos capazes, testamento
público, devidamente registrado e encerrado, ficando estabelecido, com a concordância
dos herdeiros, que toda a parte disponível da herança seria destinada para o viúvo. Em
sequência, deu-se início ao inventário judicial, onde requereram a partilha dos bens. No
entanto, como todos os herdeiros são maiores e a sucessão simples e o testamento já se
encontravam cumpridos, os interessados, assistidos por advogado, postularam extinção
do feito e autorização para que o inventário e a partilha dos bens fossem processados
extrajudicialmente. Para o STJ, nessa hipótese, assiste razão aos interessados, pois em
atenção a melhor finalidade da lei, não havendo conflito de interesses, sendo capazes,
concordes e assistidos por advogado, o inventário pode ser extrajudicial. C/E?
INFO
663/STJ

COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, É POSSÍVEL o processamento do inventário extrajudicial,
ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes, concordes e estiverem
assistidos por advogado. Em outras palavras, o inventário pode ser extrajudicial, ainda
que haja testamento. Para entender o assunto é importante saber que enquanto o Código
de Processo Civil dispõe, no caput do art. 61023, que o inventário será JUDICIAL se
HOUVER TESTAMENTO ou interessados INCAPAZES, o § 1º do mesmo artigo autoriza o
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL, POR ESCRITURA PÚBLICA, se todos os interessados forem
capazes e concordes. Ou seja, pela simples leitura se depreende que não poderia existir
testamento para que o inventário seja processado extrajudicialmente. Ainda, o Código
Civil que trata, no art. 2.01524, da partilha de bens, também autorizou expressamente o
processamento da partilha extrajudicial, seja por acordo, escritura pública, termos nos
autos do inventário ou escrito particular, homologado pelo juiz. Do mesmo modo,
havendo divergência entre os herdeiros ou algum for incapaz a partilha somente pode se
processar judicialmente. Ocorre que, visando atingir a finalidade da lei, em uma leitura
conjunta dos dispositivos acima, o STJ entendeu que não há óbice para que o inventário se
proceda extrajudicialmente, ainda que haja TESTAMENTO, desde que ele tenha sido
registrado judicialmente ou o juiz tenha expressamente autorizado. Isso porque, a
intenção é desafogar o Judiciário, assegurando uma prestação mais célere e efetiva às
partes envolvidas. Dessa forma, sendo os interessados capazes, concordes e estando
assistidos por advogado, sem que haja conflitos de interesses, é possível o inventário

23

CPC, art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1º Se todos forem capazes e
concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato
de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
24
CC, art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do
inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz.

CLIQUE AQUI para BAIXAR mais INFORMATIVOS do STF e do STJ

18

DJUS.com.br
INFORMATIVO do STJ 663 em QUESTÕES COMENTADAS – 02/03/2020
DJUS - Prof. Douglas Silva

extrajudicial, ainda que haja testamento.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.808.767-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em
15/10/2019 (INFO/STJ 663).

DIREITO DO CONSUMIDOR
9. DA PUBLICIDADE ENGANOSA
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
CONFIGURAÇÃO OU NÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA POR AUSÊNCIA DO PREÇO DO
PRODUTO OU SERVIÇO
13. (DJUS) Para o STJ, a omissão da informação sobre o preço do produto ou serviço
caracteriza, por si só, publicidade enganosa. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

O Ministério Público propôs ação civil pública em defesa dos direitos do consumidor
devido à divulgação em diversos meios de comunicação (TV, Outdoors, Panfletos) de
publicidade com oferta de condições de pagamento, em que oferece 9 parcelas fixas na
compra de diversos modelos de aparelhos celulares. Na publicidade, intitulada de
“Moda é comprar na C&A em até 9 parcelas fixas” havia informações sobre o número de
parcelas, juros do financiamento, prazo de validade da promoção, cartões de crédito
aceitos, entre outras informações, mas não constou o preço dos aparelhos celulares
ofertados, considerado pelo MP como informação essencial à publicidade que se
configurou enganosa por omitir o preço. Para o STJ, nessa hipótese, assiste razão ao MP,
pois a ausência do preço do produto, por si só, configura publicidade enganosa, pois a
omissão do preço dos aparelhos celulares induz o consumidor a erro. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, a omissão da informação sobre o preço do produto ou
serviço NÃO caracteriza, por si só, publicidade enganosa. Em outras palavras, a falta de
informação do preço não é suficiente para configurar publicidade enganosa. O Código de
Defesa do Consumidor (CDC) trata da matéria e traz, no art. 31 25, informações que devem
constar na apresentação e oferecimento de produtos e serviços, como: informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características,
do mesmo modo sobre a qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem e os riscos que apresentam à segurança e saúde dos consumidores.
Porém, esse rol de informações NÃO É EXAUSTIVO, pois, de acordo com o caso concreto,
existem publicidades que podem necessitar de outros tipos de informações, do mesmo
modo que nem todas as informações constantes no art. 31, do CDC, são consideradas

25

CDC, art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas
e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
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necessárias na publicidade do produto ou serviço anunciado. Nesse passo, é importante
saber que o art. 37, §1º, do CDC26 traz o conceito de PUBLICIDADE ENGANOSA como
sendo “qualquer informação ou comunicação de caráter publicitário, INTEIRA ou
PARCIALMENTE FALSA, ou, por qualquer outro modo, mesmo por OMISSÃO, seja capaz de
INDUZIR EM ERRO o consumidor sobre algum dado essencial (art. 37, §3º, do CDC) 27 do
produto ou serviço ofertados.”. Nota-se que a FALTA DE VERACIDADE no ANÚNCIO
PUBLICITÁRIO possui ligação com o conceito de publicidade enganosa, que pode ser
caracterizada tanto pela informação falsa, quanto pela falta de informação essencial,
capaz de garantir que o consumidor faça uma escolha consciente. O que vai determinar
ser ou não a publicidade enganosa por FALTA DE INFORMAÇÃO, além da veracidade da
propaganda, é se a OMISSÃO foi sobre uma qualidade ESSENCIAL do produto ou serviço,
de forma que IMPEÇA O CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CONSUMIDOR. No caso em
que a publicidade tem por finalidade a OFERTA DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, em que
oferece 9 PARCELAS FIXAS, a informação do preço não é imprescindível à legalidade da
propaganda, pois o que se está se oferecendo é o meio pelo qual o produto poderá ser
adquirido pelo consumidor. Dessa forma, quando o fornecedor anuncia uma determinada
forma de pagamento ou financiamento, refere-se a um serviço e não produto. Assim,
NEM TODA OMISSÃO configura PUBLICIDADE ENGANOSA, deve ser analisado o caso em
concreto e o produto ou serviço ofertado, analisando-se o uso ou a finalidade a que se
destina o produto ou serviço e qual é o seu público alvo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.705.278-MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em
19/11/2019 (INFO/STJ 663).

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
DANO MORAL COLETIVO
EXIBIÇÃO DE FILMES FORA DO HORÁRIO RECOMENDADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE

INFO
663/STJ

14. (DJUS) Para o STJ, emissora de televisão que exibe filme fora do horário
recomendado pelo órgão competente pode ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
A TV Bandeirantes exibiu um filme (Um Drink no Inferno) em horário inadequado para
classificação indicativa a ele dada (não recomendado para menores de 18 anos). Por
essa razão, o Ministério Público promoveu ação civil pública, pois a exibição desse filme
expôs às crianças e adolescentes ao conteúdo inadequado da obra em questão,

26

CDC, art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1°. É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
27
CDC, art. 37. [...] § 3°. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado
essencial do produto ou serviço.
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alegando a ocorrência de danos morais coletivos e pleiteando indenização. Para o STJ,
nessa situação, é possível que a emissora seja, em tese, condenada ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos, caso se verifique que a conduta afrontou
gravemente os valores e interesse coletivos fundamentais, abalando de forma
intolerável a tranquilidade social dos telespectadores. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, emissora de televisão que exibe filme fora do horário
recomendado pelo órgão competente pode ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos. Em outras palavras, a exibição de filmes fora do
horário recomendado PODE gerar danos morais coletivos. Embora o Estatuto da Criança e
do Adolescente disponha no art. 25428 que a transmissão, através do rádio ou televisão,
de espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação é uma
infração ADMINISTRATIVA, o STF, ao julgar a ADI n. 2.404/DF, declarou a
inconstitucionalidade da expressão “EM HORÁRIO DIVERSO DO AUTORIZADO”, bem
como firmou entendimento de que a classificação indicativa não é censura prévia, tão
pouco sua indicação obrigatória, possuindo apenas finalidade pedagógica no auxílio dos
pais que vão poder definir o que os seus filhos podem, ou não, assistir e ouvir. Contudo,
isso não impede que o Poder Judiciário fiscalize e controle possíveis abusos e violações
praticadas pelas emissoras de rádio e TV ao direito à programação adequada. Nesse
passo, a caracterização de violação ao direito de programação sadia seria capaz de causar
danos morais coletivos, ensejando indenização, desde que a conduta afronte gravemente
os valores e interesses coletivos fundamentais. Ou seja, não basta que o filme seja exibido
fora do horário adequado, a sua exibição deve atingir, DE FORMA INTOLERÁVEL, a
tranquilidade social dos telespectadores. Por isso, a importância de observação da
classificação indicativa pelas emissoras, dirigidas aos pais, responsáveis em exercer o
papel de supervisão direta e efetiva sobre o conteúdo acessível aos seus filhos,
traduzindo-se no pleno exercício de seu poder familiar, uma vez que NÃO SE TRATA DE
NORMA COGENTE. Nesse contexto, apesar do dano moral coletivo ser considerado um
dano in re ipsa (sem necessidade de comprovação de dor, sofrimento ou abalo
psicológico) é imprescindível que a conduta ilícita afete intoleravelmente os valores e
interesses coletivos fundamentais, causando grave lesão através da relevante
repercussão social. Dessa forma, é possível que, em tese, a emissora de TV ou rádio seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão de ter
exibido programa/filme fora do horário adequado à classificação indicada pelo órgão
competente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.840.463-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
19/11/2019 (INFO/STJ 663).

28

Lei 8.069/90, art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de
sua classificação: (Expressão declarada inconstitucional pela ADI 2.404).
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DIREITO EMPRESARIAL
11. FALÊNCIA
ADMINISTRADOR JUDICIAL
RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO EM PRESTAR CONTAS DA MASSA FALIDA AO JUÍZO
15. (DJUS) Para o STJ, o síndico (atual administrador judicial) é responsável pela
prestação de contas da massa falida ao juízo a partir do momento de sua nomeação,
exceto os atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades.
C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

Tingulau, ex-síndico da massa falida de ABC Materiais de Construção-ME, apresentou
prestação de contas, sob a égide do DL nº 7661/45, as quais foram objeto de
impugnação pelo falido, que alegou conduta desidiosa do síndico, pois este
supostamente teria se omitido na fiscalização dos atos praticados pelo gerente de
negócios. Insatisfeito, ajuizou ação sob o argumento de que era possível a prestação de
contas relativa exclusivamente ao período de sua gestão, que teve início, segundo
entende, somente após o encerramento da continuação provisória dos negócios da
falida. Nessa situação, para o STJ, assiste razão a Tingulau, pois ele só deveria prestar
contas ao juízo a partir do momento de sua nomeação, não tendo responsabilidade
sobre os atos realizados pelo gestor na continuidade provisória das atividades. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, o síndico (atual administrador judicial) é responsável pela
prestação de contas da massa falida ao juízo, a partir do momento de sua nomeação,
INCLUÍDOS os atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades.
Isso porque, quando decretada a falência e o termo de compromisso do encargo é
assinado pelo síndico, este é que assume todas as responsabilidades inerentes à qualidade
de administrador da massa falida, conforme art. 14, IV, 60 e 62 do DL n. 7.661/4529 (antiga
lei de falências, atualmente regulada pela Lei 11.101/0530). Ou seja, o síndico da falência
(atual administrador judicial) não pode invocar o afastamento da obrigatoriedade da
prestação de contas, somente prestando contas de forma parcial, sob o argumento de
que a prestação relativa ao período de continuidade provisória da empresa estava sob a
gestão exclusiva do gestor de negócios, que efetivamente já teria prestado as suas contas
em Juízo em processo de prestação de contas autônomo. Esse “gerente” é nomeado, após
a arrecadação de bens, para desempenhar funções específicas relacionadas ao comércio

29

DL 7.661/45, art. 14. Praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de vinte e quatro horas, proferirá a
sentença, declarando ou não a falência. (...) IV - nomeará o síndico, conforme o disposto no art. 60 e seus parágrafos; (...) Art. 60. O
síndico será escolhido entre os maiores credores do falido, residentes ou domiciliados no fôro da falência, de reconhecida
idoneidade moral e financeira. Art. 62. O síndico, logo que nomeado, será intimado pessoalmente, pelo escrivão, a assinar em
cartório dentro de vinte e quatro horas, têrmo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e de assumir tôdas as
responsabilidades inerentes à qualidade de administrador.
30
Lei 11.101/05, art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta
Lei lhe impõe: (...) III – na falência: (...) r) prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao
cargo.
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dos bens, sendo fiscalizado imediatamente pelo síndico, a quem deverá prestar contas.
Dessa forma, o síndico (atual administrador judicial) ficará responsável pela prestação de
contas da massa falida ao juízo a partir do momento de sua nomeação, com inclusão dos
atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades. Por fim, insta
salientar que o regramento trazido pela atual LFRE é o mesmo que previa o DL 7.661/45,
tendo sido mantida a responsabilidade do síndico da massa falida pelo período de sua
gestão, permanecendo seu dever de prestar contas e seu dever de indenizar a massa
falida pelos prejuízos eventualmente causados.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.487.042-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 05/12/2019 (INFO/STJ 663).

12. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMPETÊNCIA STAY PERIOD
JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA ANTECIPAR O INÍCIO
DO STAY PERIOD
16. (DJUS) Para o STJ, compete ao juízo da recuperação judicial o julgamento de tutela
de urgência que tem por objetivo antecipar o início do stay period (suspenção das
execuções contra a sociedade empresária) ou suspender os atos expropriatórios
determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da
recuperação. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
663/STJ

Antes mesmo de ser deferido o processamento da recuperação judicial de determinada
empresa, houve pedido de tutela de urgência ao próprio juízo competente para
processar a recuperação para que fossem suspensas as execuções contra a referida
empresa, antecipadamente. Nessa situação, para o STJ, o pedido de tutela foi dirigido
corretamente, pois compete ao próprio juízo da recuperação judicial o julgamento de
tutela de urgência que tem por objetivo antecipar o início do stay period, também
podendo, inclusive, suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos.
C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, compete ao juízo da recuperação judicial o julgamento de
tutela de urgência que tem por objetivo antecipar o início do stay period (suspenção das
execuções contra a sociedade empresária) ou suspender os atos expropriatórios
determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da
recuperação. Primeiramente, insta salientar que o Juízo da recuperação também tem o
poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/15), pois o CPC pode ser
aplicado, no que couber, aos processos trazidos pela Lei 11.101/05 (LFRE), conforme
dispõe o art. 18931. Dessa forma, nada mais justo que o próprio juízo da recuperação
judicial ser o competente para julgar a tutela que objetiva antecipar o início do stay period

31

LFRE, art. 189. Aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos
previstos nesta Lei.
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(que nada mais é que a suspensão das execuções contra a sociedade empresária, prevista
no art. 6º da LFRE32, possibilitando a negociação entre o devedor e credores), suspender
os atos expropriatórios determinados em outros juízos ou determinar medidas para
alcançar as finalidades previstas no art. 47 da LFRE 33, tudo em observação ao princípio da
preservação da empresa, expressamente previsto nesse último artigo, que trata
justamente da recuperação judicial, instituto responsável por viabilizar a superação da
crise financeira do devedor, preservando a empresa para que esta não encerre suas
atividades. Assim, a suspensão das execuções bem como dos atos expropriatórios são
medidas cautelares que visam assegurar a elaboração e aprovação do plano de
recuperação judicial pelos credores ou garantir a igualdade, caso o plano não seja
aprovado e a quebra seja decretada.
STJ. 2ª Seção. CC 168.000-AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/12/2019 (INFO/STJ 663).

DIREITO TRIBUTÁRIO
13. ICMS
ISENÇÃO
A QUEM APROVEITA OS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
ISENTOS DE ICMS?
17. (DJUS) Para o STJ, a exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996, que
permite a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos
agropecuários, não é destinada àquele que realiza a venda contemplada pela
isenção, mas ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do
imposto e que tem a sua operação de saída normalmente tributada. C/E?
INFO
663/STJ

Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Tingulinho adquiriu produtos agropecuários de determinado estabelecimento comercial
para posterior venda em sua empresa. Tais mercadorias estavam isentas de ICMS à
época da compra. Da venda desses produtos, as operações de saída foram normalmente
tributadas. A manutenção de créditos nessas operações foi destinada à empresa
Tingulinho. O representante do estabelecimento comercial, insatisfeito, ajuizou ação
para que os créditos do ICMS a ele fossem aproveitados. Nessa situação, para o STJ, não
assiste razão ao representante do estabelecimento, pois os créditos nessas operações
que envolvem produtos agropecuários são destinados ao contribuinte que adquiriu a
mercadoria isenta do imposto e não a quem realizou a venda contemplada pela isenção.
C/E?

32

LFRE, art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
33
LFRE, art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
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COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, a exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/199634,
que permite a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos
agropecuários, não é destinada àquele que realiza a venda contemplada pela isenção,
mas ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e
que tem a sua operação de saída normalmente tributada. A regra geral, trazida pelo art.
20, § 3º, I e II, da LC 87/199635, diz que é vedado o aproveitamento de crédito de ICMS
referente à entrada da mercadoria quando a saída correspondente for isenta. Porém,
como mencionado, o § 6º do art. 20 desse mesmo dispositivo legal traz uma exceção à
regra, que é justamente em relação às operações que envolvem produtos agropecuários e
outras mercadorias especificadas na lei estadual. Ou seja, nesses tipos de produtos e
mercadorias, poderá haver o aproveitamento de crédito de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços). Dessa forma, aquele que adquire a mercadoria
(produto agropecuário) que foi isenta do imposto, e não quem vendeu o produto
contemplado com a isenção, é quem poderá se aproveitar dos créditos do ICMS
referentes às operações anteriores à desonerada, conforme a sistemática da não
cumulatividade.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.643.875-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/11/2019 (INFO/STJ 663).

34

LC n. 87/1996, art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica,
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (...) § 6º. Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o §
3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não
tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a: I - produtos agropecuários; II - quando autorizado em lei
estadual, outras mercadorias.
35
LC n. 87/1996, art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica,
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (...) § 3º. É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita: I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída
para o exterior; II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subseqüente não forem tributadas
ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.
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RESUMO
DIREITO ADMINISTRATIVO
1)

Para o STJ, INEXISTE direito adquirido para os médicos cooperados estrangeiros de
permanecerem nos quadros de agentes públicos da saúde pública, ainda que já tenham sido
vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil.

DIREITO PENAL
2)

Para o STJ, na hipótese em que o estelionato se dá mediante vantagem indevida, auferida
mediante o depósito ou transferência em favor de conta bancária de terceiro, a competência
deverá ser declarada em favor do juízo no qual se situa a conta favorecida.

3)

Para o STJ, a tipificação da conduta descrita no art. 5º da Lei Antiterrorismo (atos
preparatórios de terrorismo) EXIGE a motivação por razões de xenofobia, discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º do mesmo diploma legal36.

4)

Segundo o art. 2º da Lei Antiterrorismo – 13.260/0637, o terrorismo consiste na prática por
um ou mais indivíduos de determinados atos (§ 1º), por razões de xenofobia, discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a
incolumidade pública (elemento subjetivo). O uso da expressão "por razões de" indica uma
elementar relativa à motivação.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
5)

Para o STJ, OFENDE o enunciado do non reformatio in pejus indireta o aumento da pena
através de decisão em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra
rejulgamento de apelação que não alterou reprimenda do acórdão anterior, que havia
transitado em julgado para a acusação e que veio a ser anulado por iniciativa exclusiva da
defesa.

36

Lei 13.260/16, art. 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social
ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. § 1º São atos de terrorismo: I usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos,
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; II – (VETADO); III - (VETADO); IV sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do
controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos,
estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde
funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento; V - atentar contra a vida
ou a integridade física de pessoa: Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à
violência.
37
Lei 13.260/16, art. 5º. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito: Pena - a
correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. § 1º Incorre nas mesmas penas o agente que, com o
propósito de praticar atos de terrorismo: I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade; ou II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade. § 2º Nas hipóteses do § 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de
sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a dois terços.
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6)

Entende-se por reformatio in pejus direta quando há somente recurso da defesa, tendo a
acusação se conformado com o provimento jurisdicional, ocasião em que a situação do réu
não poderá ser piorada pelo Tribunal. Por sua vez, a reformatio in pejus indireta ocorre
quando o Tribunal ad quem, em sede de recurso promovido exclusivamente pela defesa,
anula a decisão anterior, remetendo os autos ao órgão a quo para proferir novo julgado, que
não poderá piorar a situação do acusado.

7)

Para o STJ, NÃO É CABÍVEL a realização de audiência de custódia por meio de
videoconferência.

DIREITO CIVIL
8)

Para o STJ, a cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de seguro de vida como forma
de “desvio de risco” É LEGAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
9)

Para o STJ, NÃO configura negócio jurídico processual atípico na forma do art. 190, caput, do
CPC/15 (cláusula geral de negociação entre as partes), a fixação de valor a ser recebido
mensalmente pelo herdeiro como adiantamento de herança, por tratar apenas de direito
material. Ainda que fosse um negócio jurídico, este é bilateral, ou seja, NÃO vincula o juiz
que PODE, por exemplo, majorar o valor mensal dessa parcela a pedido de um dos herdeiros,
AINDA que não convencionado pelas partes.

10)

Para o STJ, o credor PODE optar por solicitar a remessa dos autos ao foro de DOMICÍLIO DO
EXECUTADO, ainda que já tenha se iniciado o cumprimento de sentença perante o juízo que
decidiu a causa em 1º grau de jurisdição.

11)

Para o STJ, É POSSÍVEL que o advogado que patrocinou o exequente, mas teve seu mandato
revogado antes da sentença que homologou a transação judicial entre as partes, execute a
verba honorária devida nos próprios autos da ação, ainda que a sentença nada mencione
sobre os honorários sucumbenciais definitivos.

12)

Para o STJ, É NECESSÁRIA a efetiva resistência do executado através do não pagamento
voluntário e tempestivo ou da apresentação de impugnação no prazo legal para que não haja
incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/201538 (10% sobre o valor da execução
+ 10% de honorários).

13)

Para o STJ, NÃO É NECESSÁRIA a citação em ação de execução, como litisconsorte passivo
necessário, do cônjuge que apenas concedeu autorização para o seu consorte prestar aval
(outorga uxória).

38

CPC, art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (...).
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14)

Para o STJ, É POSSÍVEL o processamento do inventário extrajudicial, ainda que exista
testamento, se os interessados forem capazes, concordes e estiverem assistidos por
advogado.

DIREITO DO CONSUMIDOR
15)

Para o STJ, a omissão da informação sobre o preço do produto ou serviço NÃO caracteriza,
por si só, publicidade enganosa.

16)

O art. 37, §1º, do CDC39 traz o conceito de PUBLICIDADE ENGANOSA como sendo “qualquer
informação ou comunicação de caráter publicitário, INTEIRA ou PARCIALMENTE FALSA, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por OMISSÃO, seja capaz de INDUZIR EM ERRO o
consumidor sobre algum dado essencial (art. 37, §3º, do CDC)40 do produto ou serviço
ofertados”.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
17)

Para o STJ, emissora de televisão que exibe filme fora do horário recomendado pelo órgão
competente pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

DIREITO EMPRESARIAL
18)

Para o STJ, o síndico (atual administrador judicial) é responsável pela prestação de contas da
massa falida ao juízo, a partir do momento de sua nomeação, INCLUÍDOS os atos realizados
pelo gerente na continuidade provisória das atividades.

19)

Para o STJ, compete ao juízo da recuperação judicial o julgamento de tutela de urgência que
tem por objetivo antecipar o início do stay period (suspenção das execuções contra a
sociedade empresária) ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos,
antes mesmo de deferido o processamento da recuperação.

DIREITO TRIBUTÁRIO
20)

Para o STJ, a exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/199641, que permite a
manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários, não é
destinada àquele que realiza a venda contemplada pela isenção, mas ao contribuinte da

39

CDC, art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1°. É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
40
CDC, art. 37. [...] § 3°. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado
essencial do produto ou serviço.
41
LC n. 87/1996, art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica,
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (...) § 6º. Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o §
3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não
tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a: I - produtos agropecuários; II - quando autorizado em lei
estadual, outras mercadorias.
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etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e que tem a sua operação de
saída normalmente tributada.
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