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DIREITO ADMINISTRATIVO
1. PROCESSO ADMINISTRATIVO
CADASTRO E PETICIONAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA
1. (DJUS) Para o STJ, o cadastro e o peticionamento no Sistema Eletrônico de
Informações denotam a ciência de que o processo administrativo tramitará de forma
eletrônica. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

Determinada Fundação de Radiodifusão impetrou Mandado de Segurança contra ato de
Ministro de Estado que declarou a perda do direito da impetrante à outorga de serviço
de radiodifusão sonora, alegando que não foi intimada para efetuar as regularizações no
processo administrativo e que houve afronta às normas que disciplinam o devido
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Em contrapartida,
o impetrado afirmou que a Fundação não atendeu às notificações da Administração
Pública para que procedesse a retificações no estudo técnico apresentado, mantendo-se
inerte, mesmo tendo tomado ciência de que o processo administrativo correria de
forma eletrônica, ao ter se cadastrado e peticionado no processo eletrônico. Nessa
situação, para o STJ, o ato do Ministro deverá ser mantido, uma vez que a Fundação foi
devidamente intimada, tendo ciência de que o processo iria tramitar de forma
eletrônica ao ter se cadastrado e peticionado no Sistema Eletrônico de Informações.
C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, o cadastro e o peticionamento no Sistema Eletrônico de
Informações denotam a ciência de que o processo administrativo tramitará de forma
eletrônica. Isso porque, ao preencher e aceitar o cadastramento para poder peticionar no
sistema eletrônico, é necessário que o representante legal da empresa coloque seus
dados "para a comunicação oficial". Ademais, conforme art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 1, a
comunicação eletrônica atende à exigência de assegurar a certeza da ciência pelo
interessado. Dessa forma, não se pode falar em falta de intimação para realizar as
regularizações requeridas no processo administrativo, pois a parte teve ciência de que o
processo e suas respectivas intimações seriam realizados de forma eletrônica.
STJ. 1ª Seção. MS 24.567-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/03/2020 (INFO/STJ 667).

1

Lei 9.784/99, art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. (...) § 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo,
por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
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2. ATOS ADMINISTRATIVOS
LEGALIDADE/ILEGALIDADE
LEGALIDADE OU NÃO DE PORTARIA QUE RESTRINGE O PORTE DE ARMAS NAS
DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM
2. (DJUS) Para o STJ, é ilegal portaria editada pelo Juiz Diretor do Foro que restringe o
ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências do Fórum. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

A Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul ajuizou ação contra
portaria editada pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sete Quedas que restringiu o
ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências do Fórum, sob o
argumento de que o Estatuto do Desarmamento garante o porte de armas aos
Bombeiros Militares, Policiais Militares e Civis e Policiais Federais, não podendo uma
portaria restringir tal direito. Nessa situação, para o STJ, assiste razão à Associação, pois
a portaria não pode ir de encontro ao Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), uma
vez que se trata de lei federal. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, inexiste ilegalidade em portaria editada pelo Juiz Diretor
do Foro que restringe o ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências
do Fórum. Isso porque, é assegurado ao Poder Judiciário a sua autonomia administrativa e
competência privativa para organizar o funcionamento dos seus prédios (arts. 96 2 e 993,
da CF/88). Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme atribuição dada pelo
art. 103-B, § 4º, da CF/884, recomendou a edição de normas para restringir o ingresso de
pessoas armadas em suas instalações (Resolução n. 104/2010). Menciona-se, ainda, que o
artigo 3º da Lei n. 12.694/125 (que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em
primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas) autoriza o
Tribunal a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça. Dessa forma,

2

CF, art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de
juiz de carreira da respectiva jurisdição; d) propor a criação de novas varas judiciárias; e) prover, por concurso público de provas, ou
de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os
de confiança assim definidos em lei; f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que
lhes forem imediatamente vinculados; II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; b)
a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; c) a criação ou extinção dos
tribunais inferiores; d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do
Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral.
3
CF, art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
4
CF, art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1
(uma) recondução, sendo: (...) § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da
Magistratura: (...)
5
Lei 12.694/12, art. 3º Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para reforçar a segurança
dos prédios da Justiça, especialmente: (...)
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não é incompatível com o Estatuto do Desarmamento a edição de portaria que restringe o
porte de armas de fogo nas dependências de Fóruns, visto que é de administração do
próprio Fórum realizar o controle de suas áreas, baseado em seu poder de polícia e na
garantia da segurança local.
STJ. 1ª Turma. RMS 38.090-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/03/2020 (INFO/STJ 667).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
3. COMPETÊNCIA
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL
COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDAS ENTRE USUÁRIO E PLANO DE SAÚDE NA
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL
3. (DJUS) Para o STJ, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a usuário e
operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão empresarial, operado
pela própria empresa contratante do trabalhador. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ
Tema
IAC 5

Julia ajuizou na Justiça Federal ação de indenização por danos morais contra a Caixa
Econômica Federal - CEF que, além de ser sua empregadora, é prestadora de serviço de
plano de saúde na modalidade de autogestão, em razão de ter a operadora se recusado
a cobrir determinado procedimento médico. O juízo federal declinou da competência
para a Justiça do Trabalho, por considerar que um dos autores é empregado do réu,
estando o plano de saúde abrangido dentre os direitos trabalhistas da empregada, uma
vez que o plano é gerido na modalidade de autogestão pela empregadora. Para o STJ,
nessa situação, não assiste razão ao juízo suscitante, pois a competência para julgar
demandas entre usuário e plano de saúde, nesse caso, é da Justiça Comum. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, compete à Justiça do TRABALHO julgar as demandas
relativas a usuário e operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão
empresarial, operado pela própria empresa contratante do trabalhador (TESE IAC 5). Em
outras palavras, quando a própria empresa empregadora é a gestora do plano de saúde
oferecido ao empregado, a competência para julgar eventual demanda entre o usuário e o
plano de saúde será da Justiça do Trabalho. Isso porque, o plano de saúde é oriundo da
relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Laboral, por força do art. 114, I,
da Constituição Federal6. Ademais, o processo de conhecimento na Justiça do Trabalho vai
além da aplicação da legislação trabalhista, alcançando a legislação comum, bastando pra
isso que a demanda decorra da relação do trabalho ou dela se origine. Ainda que o plano
de saúde não integre o “salário” do empregado, por si só, não significa que ele não integre

6

CF/88, art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; [...]. (grifo nosso).
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o contrato de trabalho, uma vez que o objeto deste não se limita à simples fixação do
salário do empregado. Dessa forma, a Justiça do Trabalho será competente para julgar a
demanda entre usuário e operadora do plano de saúde na modalidade de autogestão
empresarial em que a prestadora do serviço é também empregadora do usuário.
STJ. 2ª Seção. CC 165.863-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em
11/03/2020 (INFO/STJ 667).

PLANO DE SAÚDE EM CONTRATO DE TRABALHO
COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDAS ENTRE USUÁRIO E PLANO DE SAÚDE
PREVISTO EM CONTRATO DE TRABALHO
4. (DJUS) Para o STJ, compete à justiça comum o julgamento das demandas entre
usuário e operadora de plano de saúde, sendo IRRELEVANTE a existência de norma
acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção
coletiva, estando ou não o usuário aposentado, desde que não se trate de contrato
de autogestão empresarial. C/E?
Vejamos a seguinte situação hipotética:

INFO
667/STJ
Tema
IAC 5

João foi desligado do plano de saúde coletivo, assegurado em contrato de trabalho
oferecido pela empresa aos trabalhadores do serviço ativos, após ter tido sua
aposentadoria implementada. Diante disso, ajuizou na Justiça do Trabalho ação visando
o direito de manutenção no respectivo plano, afirmando ser o juízo trabalhista o
competente para julgar o feito ante a existência de convenção coletiva acerca da
assistência à saúde do referido contrato de trabalho. O juízo trabalhista não acolheu a
tese e se declarou incompetente, remetendo os autos para a justiça comum. Para o STJ,
nessa situação, o feito realmente deve ser julgado pela justiça comum, pois a existência
de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção
coletiva não tem o condão, por si só, de atrair a competência para a justiça laboral,
salvo quando o plano de saúde é de autogestão da empresa.
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, compete à JUSTIÇA COMUM o julgamento das demandas
entre usuário e operadora de plano de saúde, sendo IRRELEVANTE a existência de
norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção
coletiva, estando ou não o usuário aposentado, desde que não se trate de plano de
saúde autogestão empresarial. Em outras palavras, em regra, é da Justiça Comum a
competência para julgar demandas entre usuário e operadora de plano de saúde. Embora
a jurisprudência do STJ tenha oscilado nos últimos tempos quanto ao entendimento da
matéria, em sua última análise ficou fixada a seguinte tese: “1. Compete à JUSTIÇA
COMUM o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, EXCETO
quando o plano é organizado na modalidade AUTOGESTÃO EMPRESARIAL, sendo
operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência
é da Justiça do Trabalho. 2. IRRELEVÂNCIA, para os fins da tese nº 1, da existência de
norma sobre assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.
3. Aplicabilidade da tese nº 1 também a demandas em que figure como parte trabalhador
aposentado ou dependente do trabalhador.” Dessa forma, para que a competência seja
da Justiça do Trabalho basta que o plano de saúde seja oferecido pela própria empresa
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empregadora na modalidade de autogestão empresarial (a própria empresa é dona do
plano e o administra), independentemente de existir ou não norma no contrato de
trabalho, acordo ou convenção coletiva assegurando assistência à saúde. Não se tratando
de autogestão empresarial, a competência será da JUSTIÇA COMUM, ainda que o usuário
seja aposentado ou dependente do titular do plano de saúde, uma vez que há distinção
entre trabalhador ativo, aposentado ou dependente do trabalhador e embora não seja
oriunda diretamente da relação de trabalho, deste decorrem.
STJ. 2ª Seção. CC 165.863-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em
11/03/2020 (INFO/STJ 667).

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO QUE ENVOLVE ACUMULAÇÃO DE PEDIDOS
TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIOS
5. (DJUS) Para o STJ, ação que pleiteia exclusão da parcela do Complemento
Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado - CTVA do salário de contribuição
compete ao primeiro juízo em que for ajuizada, trabalhista ou federal, nos limites da
sua jurisdição. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ
SÚMULA
170/STJ

Josefa ajuizou na Justiça Federal ação contra a Caixa Econômica Federal – CEF e a
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF pleiteando a integração no valor mensal
de sua complementação de aposentadoria da parcela denominada CTVA –
Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado, que teria a natureza
salarial e que recebia quando estava em atividade. Ocorre que o juízo Federal declinou
da competência para Justiça do Trabalho com fundamento de que se tratava de matéria
oriunda da relação trabalhista. O Juízo laboral suscitou conflito de competência, por
entender que compete a justiça comum o julgamento de processos decorrentes de
contratos de previdência complementar privada. Para o STJ, nessa situação, em razão da
acumulação de pedidos Trabalhista e Estatutário, a competência será do primeiro juízo
em que foi ajuizada a ação, portanto, da Justiça Federal, mesmo que a matéria em
discussão seja afeta à relação de emprego e reflita no valor de benefícios de previdência
privada.
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, ação que pleiteia exclusão da parcela do Complemento
Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado - CTVA do salário de contribuição
compete ao primeiro juízo em que for ajuizada, trabalhista ou federal, nos limites da sua
jurisdição. Em outras palavras, a competência será do juízo onde a ação for ajuizada
primeiro. Isso porque a matéria posta em discussão se refere à relação de emprego
existente entre a CEF e Josefa, gerando reflexos no valor dos benefícios de
responsabilidade da FUNCEF (entidade de previdência privada), não estando a solução
restrita à interpretação das regras de previdência complementar. Ou seja, a discussão
envolve tanto a interpretação de regras estatutárias quanto à natureza salarial da parcela
do CTVA, configurando-se uma acumulação de pedidos. Nesse passo, a competência será
fixada no primeiro Juízo em que a ação for ajuizada, seja ele Trabalhista ou Federal,
aplicando-se a Súmula 170 do STJ que assim dispõe: "Compete ao juízo onde primeiro for
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intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la
nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no
juízo próprio". Dessa forma, competirá ao primeiro juízo em que a ação for ajuizada.
STJ. 2ª Seção. CC 158.327-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em
11/03/2020 (INFO/STJ 667).

USO DA MARCA REGISTRADA NA RECONVENÇÃO
COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECONVENÇÃO PROPOSTA EM AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE
USO DE MARCA
6. (DJUS) Para o STJ, não compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção
proposta na ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da
marca e declarar a nulidade do registro ou irregularidade da marca. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

Determinada Escola ajuizou ação na Justiça estadual em face de uma Faculdade para
cancelar o nome comercial que ela estava usando, sob a alegação de que possuía essa
marca anteriormente e que embora não tivesse registrado no órgão competente,
utilizava-a na prestação de serviços educacionais. A Faculdade, por sua vez, além da
contestação, apresentou reconvenção alegando ser proprietária do registro da marca
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. O juiz, ao receber os
autos, declarou-se incompetente, por entender que havia interesse do INPI no feito,
remetendo os autos para a justiça federal. Para o STJ, nessa situação, a apreciação da
matéria atrai a competência da Justiça Federal, em razão da necessária intervenção do
INPI, não podendo a Justiça estadual adentrar na referida matéria para desconstituir a
marca.
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, NÃO compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção
proposta na ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da
marca e declarar a nulidade do registro ou irregularidade da marca. Dispõe o art. 129, da
Lei 9.279/967 que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”,
haja vista competir ao INPI avaliar uma marca como notoriamente reconhecida. Nesse
passo, a apreciação da matéria (uso da marca) devido à necessária intervenção do
Instituto Nacional, atrai a competência da Justiça Federal a quem compete discutir a
validade da marca, a sua força e até a correção da concessão do registro. Dessa forma,
somente o INPI poderá desconstituir o registro da marca ou analisar o pedido da
reconvenção para que a parte contrária se abstenha de utilizar a marca de propriedade da
reconvinte, pronunciamento este de competência da Justiça Federal.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.393.123-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em
18/02/2020 (INFO/STJ 667).

7

Lei 9.279/96, art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação
o disposto nos arts. 147 e 148.
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4. LEGITIMIDADE
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO
O ESPÓLIO POSSUI OU NÃO LEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR
PAGAMENTO INDEVIDO AOS HERDEIROS?
7. (DJUS) Para o STJ, o espólio não possui legitimidade passiva ad causam na ação de
ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor
público que foi recebida por seus herdeiros. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

Josefa era servidora pública estadual quando faleceu deixando 02 herdeiras. Ocorre que
o Estado efetuou depósitos na conta bancária de Josefa referente à remuneração e a
gratificação natalícia após o seu falecimento e as herdeiras de Josefa efetuaram o saque
desses valores. Diante disso, o Estado demandou ação de ressarcimento contra o
Espólio de Josefa, visando à restituição dos valores depositados na conta da exservidora. O juiz Extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a
ilegitimidade passiva ad causam do Espólio de Josefa. Para o STJ, nessa hipótese, em
caso de recurso, a sentença não deve ser reformada, pois o Espólio responde pelas
dívidas da falecida e não pelo enriquecimento sem causa das herdeiras. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, o espólio NÃO POSSUI legitimidade passiva ad causam na
ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de exservidor público que foi recebida por seus herdeiros. Isso porque, quando ocorre
pagamento de valores indevidos pela administração pública, é dever do servidor ressarcilos, evitando-se o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, do Código Civil de
20028. Nessa esteira, quando o ex-servidor falece perde a sua personalidade jurídica não
sendo possível lhe atribuir deveres decorrentes do vínculo jurídico-administrativo entre
ele e a Administração Pública. O pagamento indevido realizado pela Administração após o
falecimento do ex-servidor deve então ser restituído à Administração, sob pena de se
gerar o enriquecimento sem causa, de quem não era titular daqueles valores, portanto,
configuração de ato ilícito. Dessa forma, o Espólio não pode ser responsável pelo
enriquecimento de terceiros, uma vez que responde apenas pelas dívidas do falecido, nos
termos do art. 796, do CC/029 e do art. 1.997, do Código de Processo Civil de 201510.
Dessa forma, o espólio não possui legitimidade passiva na ação de ressarcimento
decorrente de remuneração paga indevidamente pela Administração Pública e que foi
sacada por terceiros, ainda que se trate de seus herdeiros.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.805.473-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado

8

CC/202, art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada,
quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi
exigido.
9
CPC/2015, art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das
forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
10
CC/2002, art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os
herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
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em 03/03/2020 (INFO/STJ 667).

5. EXECUÇÃO
CRÉDITO PREFERENCIAL
CRÉDITO PREFERENCIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO
CIVIL
8. (DJUS) Para o STJ, ainda que concluída a arrematação do bem objeto de penhora na
execução civil e recebido o valor pelo respectivo credor, coexistindo execução fiscal
e ausente a prévia intimação da Fazenda Pública, os valores levantados devem ser
restituídos ao juízo da execução para serem entregues à fazenda pública, cujo
crédito tem preferências legal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

Determinada Indústria de fertilizantes assumiu obrigação contratual com determinada
Instituição Financeira oferecendo como garantia hipotecária um imóvel. Ocorre que a
indústria não adimpliu a obrigação e o banco ajuizou ação de execução em que foi
determinada a penhora do imóvel. Contudo, havia sido registrada no cartório
competente a penhora do mesmo imóvel para fins de garantia de execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública. Desta feita, o imóvel foi levado à hasta pública e mesmo
ciente da existência de crédito preferencial em favor da Fazenda Pública, a Instituição
Financeira requereu o levantamento do montante depositado. O juiz deferiu o pedido
sem aguardar a manifestação da Fazenda Pública que não havia sido previamente
intimada. Diante do recurso da Fazenda requerendo a restituição do valor levantado
para satisfação de seu crédito fiscal, o juiz determinou que a Instituição Financeira
restituísse o montante levantado. Para o STJ, nessa situação, o montante deve ser
restituído para seja entregue à fazenda pública, uma vez que o crédito fiscal é
preferencial e não houve intimação prévia para a manifestação da fazenda. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, ainda que concluída a arrematação do bem objeto de
penhora na execução civil e recebido o valor pelo respectivo credor, coexistindo
execução fiscal e ausente a prévia intimação da Fazenda Pública, os valores levantados
devem ser restituídos ao juízo da execução para serem entregues à fazenda pública,
cujo crédito tem preferências legal. Isso porque, o art. 908, do Código de Processo Civil11,
dispõe que se deve observar a preferência no recebimento do crédito quando houver
pluralidade de credores ou exequentes. Nesse passo, coexistindo execução fiscal e civil
contra o mesmo devedor e a penhora recair sobre o mesmo bem, a existência de crédito
preferencial da Fazenda Pública, deve ser observada. O levantamento do crédito pela
instituição financeira que sabe existir a respectiva preferencia reputa conduta violadora
da boa-fé objetiva, devendo o valor ser restituído ao juízo. Mesmo que não haja
manifestação do titular do crédito preferencial, não se pode configurar a preclusão do
direito de reclamar a participação no levantamento do valor da arrematação se a Fazenda

11

CPC/15, art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a
ordem das respectivas preferências.
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não houver praticado ato contrário ao interesse de receber o seu crédito. Frise-se, que o
interesse público de persecução do crédito tributário prevalece, seja porque não deu
causa ao levantamento indevido, ou porque não foi intimada previamente da existência
do requerimento de levantamento do crédito, sendo-lhe oportunizada a manifestação.
Dessa forma, havendo pluralidade de credores ou execuções, deverá ser observada a
preferência, restituindo-se os valores levantados sem observância dessa ordem
preferencial ao Juízo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.661.481-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
10/03/2020 (INFO/STJ 667).

DIREITO CIVIL
6. DA SUCESSÃO
VALIDADE DE TESTAMENTO PARTICULAR
VALIDADE OU NÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE PRÓPRIO
PUNHO DO TESTADOR
9. (DJUS) Para o STJ, é inválido o testamento particular de testador que não assinou o
documento de próprio punho, mas que contou com a sua impressão digital. C/E?
Vejamos o seguinte caso hipotético:

INFO
667/STJ

Josefa faleceu deixando testamento particular escrito de forma mecânica, tendo como
beneficiária Josefina. Ocorre que Josefa não assinou o testamento de próprio punho,
apenas fez constar sua impressão digital. Em razão disso, Joaquim, herdeiro de Josefa,
questionou judicialmente a validade do testamento e o juiz acolheu seu pedido,
declarando a invalidade do documento em razão da ausência de assinatura de próprio
punho da testadora, conforme exige o art. 1.876, § 2º, do Código Civil de 2002. Para o
STJ, nessa situação, o testamento realmente é inválido, pois a assinatura de próprio
punho do testador é requisito essencial de validade do testamento, não sendo esta
suprida pela impressão digital. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, é VÁLIDO o testamento particular de testador que não
assinou o documento de próprio punho, na forma do art. 1.876, § 2º, do CC/0212, mas
que contou com a sua impressão digital. Dispõe o referido dispositivo legal que o
testamento particular deve conter a assinatura do testador, contudo, quando se trata de
sucessão testamentária, deve-se considerar a MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE do
falecido, mesmo que para isso seja necessário a flexibilização de alguma formalidade
exigida pela legislação, desde que ela não seja, por si só, capaz de invalidar o testamento
em relação as demais provas produzidas, preservando-se a real intenção do testador. Ou

12

CC/02, art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. [...] § 2 o Se
elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de
o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.
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seja, deve-se analisar se mesmo diante da ausência da assinatura de próprio punho, há
evidênicas capazes de comprovar a validade da vontade do testador expressa no
testamento. Nesse sentido, o STJ entende que a sociedade atual encontra-se menos
formalista e que a assinatura de próprio punho não mais individualizam as pessoas, que
passaram a se utilizar de tokens, chaves, logins e senhas, ID’s, certificados digitais, digitais,
entre outros. Nessa esteira, a ideia de que a assinatura de próprio punho é requisito
insanável de validade do testamento particular, não se sustenta, pois se trata de uma
presunção relativa, em que se admite, EXCEPCIONALMENTE, a prova de que era o
testamento expressou a real vontade do testador. Dessa forma, é válido o testamento
particular que, a despeito de não ter sido assinado de próprio punho pela testadora,
contou com a sua impressão digital.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020
(INFO/STJ 667).

7. DO NEGÓCIO JURÍDICO
VENDA DE BEM DE ASCENDENTE A DESCENDENTE
NULIDADE OU NÃO DE VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE POR
INTERPOSTA PESSOA
10. (DJUS) Para o STJ, é ato jurídico anulável, no prazo decadencial de 02 anos (art. 179,
do CC/02), a venda de bem imóvel de ascendente a descendente, por meio de
interposta pessoa. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

Sebastião, filho de Maria, no dia 01/02/2006, ajuizou contra sua mãe ação de nulidade
para desconstituir venda de imóvel que ela fez para outro filho no dia 01/02/2003,
através de João (interposta pessoa), sem o consentimento dos demais filhos. A ré, na
contestação, pugnou pelo reconhecimento da decadência do direito do autor. Ao final,
após a tramitação regular do processo, o juiz rejeitou o pedido de Maria e julgou
procedente o pedido do autor, declarando nula a compra e venda do imóvel e a
respectiva escritura. Para o STJ, nessa situação, a sentença deve ser reformada, uma vez
que houve decadência do direito do autor na forma do art. 179 do CC/02, pois a venda
de ascendente a descendente, ainda que por interposta pessoa, é ato jurídico anulável e
não nulo, nos termos do art. 496, do Código Civil de 2002. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, é ato jurídico ANULÁVEL (e não nulo), no prazo decadencial
de 02 anos (art. 179, do CC/02) 13, a venda de bem imóvel de ascendente a descendente,
ainda que por meio de interposta pessoa (art. 496 do CC/02)14. O art. 496, do CC/02

13

CC/02, art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será
este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.
14
CC/02, art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante
expressamente houverem consentido.
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dispõe que a venda de ascendente a descendente, sem consentimento expresso dos
demais descendentes e do cônjuge do alienante é ANULÁVEL. Essa disposição versa
expressamente sobre a venda direta entre ascendente e descendente, em que o prazo
para pleitear a anulação desse ato jurídico é DECADENCIAL de 02 anos, nos termos do art.
179, do CC/02, haja vista não ter a lei estabelecido o prazo para se pleitear a anulação,
sendo exigida a comprovação da ocorrência da simulação. No entendimento do STJ, para
o reconhecimento da anulabilidade dessa venda é necessária: a) a iniciativa da parte
interessada; b) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; c) a
existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; d) a
falta de consentimento de outros descendentes; e e) a comprovação de simulação com o
objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado.
Sendo comprovado o real pagamento do descendente ao ascendente com preço regular
de mercado, a venda será considerada legal. No entanto, a venda de ascendente a
descendente por meio de pessoa interposta, ou seja, quando o ascendente vende a
terceira pessoa o bem imóvel, posteriormente esse terceiro vende ao ascendente, há
indicação de que a finalidade é de se contornar a exigência da concordância dos demais
descendentes ou do cônjuge, que se sabe não concordarem. Nesse caso, deve-se aplicar o
mesmo tratamento conferido à venda direta, prevista no art. 496, do CC/02, qual seja a
ANULAÇÃO da referida venda. Dessa forma, ambos os meios de venda, direta ou por
interposta pessoa são anuláveis, devendo-se atender os requisitos fixados pelo STJ, acima
transcritos, sendo o prazo para a referida anulação decadencial de 02 anos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.679.501-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
10/03/2020 (INFO/STJ 667).

8. DOS ALIMENTOS
INCIDÊNCIA DE VERBA ALIMENTAR
INCIDÊNCIA DO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PARCELAS INDENIZATÓRIAS
11. (DJUS) Para o STJ, o desconto de pensão alimentícia incide sobre as parcelas pagas a
título de diárias de viagem e tempo de espera indenizado. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

Juquinha, devidamente representado, ajuizou ação de alimentos contra José, seu
genitor, requerendo a fixação de alimentos no percentual de 1/3 dos rendimentos
líquidos (deduzidos os descontos obrigatórios) do alimentante. O juiz fixou o pagamento
de pensão no percentual de 25% sobre os rendimentos líquidos (deduzidos os descontos
obrigatórios) de José que, insatisfeito, interpôs apelação para reduzir o percentual. A
defesa também recorreu para tentar alcançar o valor inicialmente requerido. O Tribunal
negou o provimento do apelo de José e deu provimento parcial ao da defesa, mas
apenas para ampliar a base de cálculo dos alimentos, incluindo as diárias de viagens e
tempo de espera indenizado. Para o STJ, nessa hipótese, deve realmente haver essa
referida ampliação da base de cálculo, uma vez que as referidas verbas fazem parte da
remuneração do alimentante com natureza salarial. C/E?
COMENTÁRIO
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Gabarito: ERRADO. Para o STJ, o desconto de pensão alimentícia NÃO INCIDE sobre as
parcelas pagas a título de diárias de viagem e tempo de espera indenizado. Isso porque,
os alimentos somente incidirão sobre verbas com natureza salarial, seja vencimentos,
salários ou proventos recebidos pelo devedor. Trata-se das verbas recebidas em caráter
HABITUAL (PERMANENTES), decorrente do desempenho de sua função ou das atividades
laborais. Ou seja, sobre as verbas que fazem parte dos rendimentos ORDINÁRIOS. Nesses
rendimentos ordinários e habituais não estão incluídas as verbas INDENIZATÓRIAS, ou
recebidas em caráter TRANSITÓRIO. Nesse passo, as parcelas pagas a título de DIÁRIAS DE
VIAGEM e TEMPO DE ESPERA INDENIZADO por não serem verbas habituais, mas
transitórias, com natureza INDENIZATÓRIA, não podem ser inseridas na base de cálculo
para fins de pagamento da pensão alimentícia. Nesse sentido, converge o entendimento
da doutrina e da jurisprudência da Corte Cidadã. Dessa forma, não incide sobre a base de
cálculo da pensão alimentícia as parcelas que possuem manifestamente natureza
indenizatória como as diárias de viagem e a de tempo de espera indenizado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.747.540-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado
em 10/03/2020 (INFO/STJ 667).

TERMO INICIAL DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS
AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NO ACORDO DE ALIMENTOS A RESPEITO DO SEU
TERMO INICIAL
12. (DJUS) Para o STJ, quando houver omissão no acordo de alimentos celebrado entre
as partes nas ações de investigação de paternidade, o termo inicial da obrigação
alimentícia pretérita será fixado a contar da homologação do ajuste. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ
SÚMULA
277/STJ

Juquinha, devidamente representado, ajuizou ação de investigação de paternidade
cumulada com prestação de alimentos contra José. Após audiência para o resultado do
exame de em que foi reconhecida a paternidade, as partes firmaram acordo, que foi
homologado referente ao valor da pensão alimentícia devida ao filho. Ocorre que, por
não ter sido fixado o termo inicial para início da obrigação alimentícia, Juquinha opôs
embargos de declaração visando o suprimento da omissão. Ao julgar, o juiz entendeu
que em razão da ausência de menção da data inicial no acordo, somente seria devido os
alimentos a contar da homologação do ajuste. Para o STJ, nessa situação, a sentença do
magistrado não deve ser reformada, pois, de fato, a fixação do termo inicial contará da
homologação, uma vez que fixar termo inicial diferente, sem previsão no acordo,
alteraria substancialmente o que foi acordado. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, quando houver omissão no acordo de alimentos
celebrado entre as partes nas ações de investigação de paternidade, o termo inicial da
obrigação alimentícia pretérita, será fixado a contar da CITAÇÃO do
alimentante/investigado. Em outras palavras, se não for fixado o termo inicial no acordo
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homologado, a data de início da obrigação retroagirá à data da citação do alimentante.
Isso porque, o art. 13, no § 2º da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68)15 dispõe que, EM
QUALQUER CASO, os alimentos fixados RETROAGEM à data DA CITAÇÃO. Ou seja, essa é a
regra, excepcionando-se caso houvesse fixação no acordo homologado de que a data de
início da obrigação se daria da referida homologação. Dessa forma, não pode haver
restrição a esse termo inicial para se considerar que diante da sua omissão no acordo o
alimentando estaria renunciando as verbas alimentícias devidas e compreendidas entre a
citação do alimentante/investigado e a homologação do acordo entre as partes, devendose seguir o regramento insculpido no artigo acima referido. Esse é o entendimento do STJ,
também sedimentado através da Súmula 277 que assim dispõe: “Julgada procedente a
investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação.” Dessa forma, o
termo inicial da obrigação alimentícia, ainda que não tenha sido fixada no acordo
homologado que reconheceu a paternidade retroage (efeito ex tunc) a data da citação do
investigado/alimentante.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.821.107-ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
10/03/2020 (INFO/STJ 667).

9. USUCAPIÃO
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL
EXISTÊNCIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL IMPEDE OU NÃO A AQUISIÇÃO DO BEM
MÓVEL PELA USUCAPIÃO?
13. (DJUS) Para o STJ, a existência de contrato de arrendamento mercantil de bem
móvel impede a aquisição da propriedade pela usucapião, mesmo que já tenha
ocorrido a prescrição da dívida. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
INFO
667/STJ

Neusa adquiriu um automóvel mediante arrendamento mercantil pactuado com o
determinado Banco. Contudo, devido a muitas cláusulas abusivas do contrato de
arrendamento, Neusa ajuizou ação revisional que foi julgada procedente. Ocorre que,
embora a restrição de arrendamento tenha permanecido no documento do veículo, o
Banco permaneceu inerte, não cobrou as prestações em atraso dentro do período
prescricional, tampouco pleiteou a reintegração de posse, permanecendo Neusa com a
posse mansa e pacífica do automóvel por mais de 05 anos, o que a levou a ajuizar ação
de usucapião que, no entanto, foi julgada improcedente por existir contrato de
arrendamento mercantil do bem móvel. Inconformada, a defesa recorreu, pugnando
pelo reconhecimento da usucapião do bem móvel. Para o STJ, nessa situação, não tem
razão a defesa, pois a existência do contrato de arrendamento impede a aquisição da
propriedade pela usucapião, mesmo que a dívida já esteja prescrita. C/E?
COMENTÁRIO

15

Lei 5.478/68, Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e
anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. [...] § 2º. Em qualquer
caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.
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Gabarito: ERRADO. Para o STJ, a existência de contrato de arrendamento mercantil de
bem móvel IMPEDE a aquisição da propriedade pela usucapião, EXCETO se verificada a
prescrição da dívida, quando PODERÁ ocorrer a prescrição aquisitiva, pois não haverá
óbice legal. Em outras palavras, se a dívida estiver prescrita, mesmo que exista contrato
de arrendamento mercantil, não haverá impedimento para a aquisição pela usucapião.
Primeiro, porque o Código Civil no art. 206, § 5º, I16, dispõe que a pretensão de cobrança
de dívida líquida constante de instrumento público ou particular PRESCREVE EM 05
ANOS. Segundo, porque o mesmo diploma no art. 1.26117, dispõe que se a posse da coisa
móvel se prolongar por cinco anos, PRODUZIRÁ USUCAPIÃO independentemente de
título ou boa-fé. Explico: embora a existência de contrato de arrendamento mercantil do
automóvel impeça, em regra, a aquisição de sua propriedade pela usucapião, uma vez que
o arrendatário (devedor) possui a posse precária, a inércia do arrendante (credor) que
deixou de ajuizar a ação de cobrança da dívida vencida e de requerer a reintegração da
posse do bem dentro do prazo PRESCRICIONAL de 05 anos, possibilita a ocorrência da
aquisição do bem pela usucapião. Aqui se trata da modalidade de usucapião
EXTRAORDINÁRIA, que é aquela que permite a aquisição da propriedade de bem móvel
pela posse MANSA, CONTÍNUA E INCONTESTADA por 05 anos, com ou sem justo título e
boa-fé. Nesse passo, embora a posse do automóvel seja precária, mesmo existindo
contrato de arrendamento, se tiver ocorrido a prescrição da dívida não haverá óbice à
aquisição pela usucapião do referido bem, independentemente da existência de justo
título ou de boa-fé do arrendatário (devedor). Ou seja, a inércia do arrendante autorizou
a legitimação da posse e a propositura da ação de usucapião.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.528.626-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por
maioria, julgado em 17/12/2019 (INFO/STJ 667).

DIREITO DO CONSUMIDOR
10. PLANOS DE SAÚDE
EXCLUSÃO DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO
EXCLUSÃO OU NÃO DO PLANO-REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA TÉCNICA DA
FERTILIZAÇÃO IN VITRO
INFO
667/STJ

14. (DJUS) Para o STJ, a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), ao excluir a inseminação
artificial do plano-referência de assistência à saúde, também excluiu a técnica de
fertilização in vitro. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Josefa ajuizou ação contra determinado Plano de Saúde objetivando o custeio do
procedimento médico de fertilização in vitro. O magistrado julgou improcedente o

16

CC/02, art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos:I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular; [...].
17
CC/02, art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou
boa-fé.
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pedido, sob o fundamento de que a fertilização in vitro está inserida no conceito de
inseminação artificial que foi excluída do rol do art. 10 da Lei 9.656/98, que instituiu o
plano-referência de assistência à saúde. Para o STJ, nessa situação, a sentença deve ser
mantida, pois, de fato, a técnica de fertilização in vitro também é um método de
reprodução assistida que não tem respaldo na Lei dos Planos de Saúde, nem na
resolução normativa da ANS. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) ao excluir no art.
10, III18, a inseminação artificial do plano-referência de assistência à saúde, também
excluiu a técnica de fertilização in vitro. Em outras palavras, tanto a inseminação artificial
quanto a fertilização in vitro não fazem parte da cobertura obrigatória pelo planoreferência de assistência à saúde. Isso porque, o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde
autorizou a exclusão de alguns tratamentos, fornecimentos de medicação e técnica de
reprodução assistida, especificamente, no inciso III, a INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. Nessa
esteira, cumpre analisar o núcleo interpretativo do referido inciso quanto à referida
diversificação de técnicas, ao passo que tanto o método de fertilização in vitro quanto a
inseminação artificial se tratam de técnicas de reprodução assistida. Autorizar uma e não
a outra não faria sentido, uma vez que ambas possuem a mesma finalidade científica, qual
seja a fertilização/gravidez. Ademais, ao exercer o poder regulamentar no que diz respeito
às exclusões do plano-referência, a ANS não ampliou o rol taxativo e nem inovou no
ordenamento jurídico, apenas atuou dentro do disposto no artigo 10, § 1º da Lei dos
Planos de Saúde19, pois a inseminação artificial compreende a fertilização in vitro, do
mesmo modo que todas as demais técnicas de reprodução assistida, intracorpórea ou
extracorpórea.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.794.629-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por
maioria, julgado em 18/02/2020 (INFO/STJ 667).

DIREITO INTERNACIONAL
11. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO
INEXPULSABILIDADE
EXIGE-SE CONTEMPORANEIDADE ENTRE HIPÓTESE DE INEXPULSABILIDADE E A CAUSA
DA EXPULSÃO?
INFO
667/STJ

15. (DJUS) Para o STJ, para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade não
é exigível a contemporaneidade dessas mesmas causas em relação aos fatos que
deram ensejo ao ato expulsório. C/E?

18

Lei 9.656/98, art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e
hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências
mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] III - inseminação artificial; [...].
19
Lei 9.656/98, art. 10 [...] § 1º. As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.
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Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Juma, estrangeiro residente no Brasil, foi condenado pelo crime de tráfico de
entorpecentes, o que ocasionou sua expulsão após o trânsito em julgado da
condenação, no dia 21/06/2017, por portaria do Ministério da Justiça. Insatisfeito,
ajuizou ação alegando que não poderia ser devolvido ao país de origem, alegando ter o
status de refugiado concedido pelo CONARE em 16/02/2018, com validade até
15/02/2019, e que o presente caso seria uma das hipóteses nas quais a lei brasileira não
admitiria a expulsão do estrangeiro. Ademais, ao longo da ação, informou a existência
de fato novo, consistente em mais uma causa de inexpulsabilidade, qual seja, a
existência de esposa e filho brasileiro. Em contrapartida, a autoridade que determinou a
expulsão afirmou que Juma não poderia ter sido beneficiado com a concessão do
refúgio, pois a legislação veda o reconhecimento como refugiado de condenado por
tráfico de drogas e que as hipóteses legais de inexpulsabilidade teriam que ser
contemporâneas aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório. Nessa situação, para o
STJ, não assiste razão à autoridade que editou a portaria, uma vez que não se pode
exigir para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade a
contemporaneidade dessas mesmas causas em relação aos fatos que geraram a
expulsão, devendo esta ser impedida. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, para a configuração das hipóteses legais de
inexpulsabilidade não é exigível a contemporaneidade dessas mesmas causas em
relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório. Isso porque, conforme o art. 55, II,
a e b, da Lei 13.445/201720, não poderá ser expulso o estrangeiro que tiver filho brasileiro
que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, assim como
quando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil. Dessa forma, aplica-se o
princípio da prioridade absoluta ao atendimento dos direitos e interesses da criança e do
adolescente, com previsão no art. 227 da CF/8821. O fato da portaria de expulsão ter sido
editada anteriormente à formação da família pelo estrangeiro, não veda a aplicação da
hipótese legal de inexpulsabilidade. Isto é, mesmo que ela não seja contemporânea ao
fato que ensejou a expulsão, não pode deixar de ser aplicada. Por fim, menciona-se que a
expulsão é ato discricionário praticado pelo Executivo, sendo um poder inerente à
soberania do Estado. Porém, o Judiciário pode apreciar a matéria, limitando-se ao exame
do cumprimento formal dos requisitos e à inexistência de entraves à expulsão..
STJ. 1ª Seção. HC 452.975-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12/02/2020 (INFO/STJ 667).

20

Lei 13.445/17, art. 55. Não se procederá à expulsão quando: I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação
brasileira; II - o expulsando: a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver
pessoa brasileira sob sua tutela; b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido
judicial ou legalmente; c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no País; d) for pessoa
com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 (dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão;
21
CF/88, art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
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DIREITO AMBIENTAL
12. MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE
BIS IN IDEM NA COBRANÇA DE MULTA
CONFIGURA OU NÃO BIS IN IDEM A COBRANÇA POR MUNICÍPIO DE MULTA JÁ PAGA À
UNIÃO ANTERIORMENTE?
16. (DJUS) Para o STJ, a cobrança de multa pelo município relativa a dano ambiental, já
paga à União anteriormente, pelo mesmo fato, não configura bis in idem. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

O Município de Angra dos Reis aplicou multa de 10 milhões de reais por derramamento
de óleo na Baía de Ilha Grande pela Petrobrás Transporte S/A. Insatisfeita, a empresa
ajuizou ação anulatória, alegando que houve dupla sanção administrativa, pois outra
multa já havia sido expedida pela Capitania dos Portos de Angra dos Reis, órgão
pertencente à União, na quantia de 150 mil reais. Nessa situação, para o STJ, não assiste
razão à empresa, pois a sanção aplicada em momento anterior pela União não substitui
eventual penalidade imposta pela mesma conduta por parte dos demais entes
federativos, não configurando bis in idem. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, a cobrança de multa pelo município relativa a dano
ambiental, já paga à União anteriormente, pelo mesmo fato, não configura bis in idem.
Isso porque, o art. 76, da Lei 9.605/9822 dispõe que o pagamento de multa imposta pelos
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios substitui a multa federal na mesma
hipótese de incidência. Isto é, prevalece a multa lavrada por aqueles em detrimento da
constituída pela União. Além disso, outro diploma legal mais antigo, Lei 6.938/81, em seu
art. 1423, veda a cobrança de multa pela União se já aplicada anteriormente pelos demais
entes (e não o contrário). Ademais, é competência comum (art. 23, VI e VII, da CF24) dos
entes federativos a proteção e preservação do meio ambiente, sendo dever imposto pela
própria Constituição a atuação conjunta dos poderes na sua tutela, de forma que devem
agir de maneira cooperada. Assim, não se pode alegar que configura bis in idem a multa
paga à União e a posterior cobrança aplicada pelo Município.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.132.682-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/12/2016 (INFO/STJ 667).

22

Lei 9.605/98, art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa
federal na mesma hipótese de incidência.
23
Lei 6.938/81, art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento
das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores: I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000
(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o
regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos
Municípios.
24
CF, art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
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DIREITO TRIBUTÁRIO
13. REGULAMENTO DAS TELECOMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS
INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS
O RTI EXCLUI A APLICAÇÃO DE TRIBUTOS NÃO INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS
IMPORTADOS?
17. (DJUS) Para o STJ, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI só
alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a
exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento, como o IRPJ e a CIDE.
C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
667/STJ

A Telefônica Empresas S.A. ajuizou ação objetivando a declaração do direito à não
retenção do IRPF e ao não recolhimento da CIDE sobre as remessas efetuadas a título de
pagamento de contraprestação de serviços internacionais de telecomunicações, ou seja,
sobre os valores que remetem ao exterior em razão dos contratos de interconexão das
redes de telefonia (o consumidor brasileiro liga para o exterior). Dessa forma, requereu
a extensão da isenção contida no art. 6º, item 6.1.3, do Regulamento das
Telecomunicações Internacionais – RTI, aprovado pelo Tratado de Melbourne,
relativamente ao denominado "tráfego sainte". Nessa situação, para o STJ, a ação deve
ser declarada improcedente, uma vez que o Regulamento das Telecomunicações
Internacionais só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não
excluindo outros tributos sobre a remessa do pagamento, como o IRPJ e a CIDE. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI
só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a
exclusão de outros tributos sobre a remessa do pagamento, como o IRPJ e a CIDE. Isso
porque, o art. 7º, da Lei 9.779/9925, traz a retenção, na fonte, do IR incidente sobre a
remessa de dinheiro ao exterior para o pagamento de serviços e o art. 2º, §§ 2º e 3º, da
Lei 10.168/0026, estabeleceu a CIDE sobre o referido pagamento. A pessoa jurídica
localizada no Brasil, para poder finalizar a prestação do serviço a usuário interno que faz
ligação para outro país, utiliza as redes de prestadoras do serviço localizadas no exterior

25

Lei 9.779/99, art. 7º. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, de aposentadoria, de pensão e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitamse à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
26
Lei 10.168/2000, art. 2º. Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de
intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior. (...) § 2º A partir de 1º de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser
devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior; § 3º A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §
2º deste artigo.
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(tráfego sainte). Isto é, importa o serviço da pessoa estrangeira para finalizar sua
prestação de serviços no mercado consumidor interno. Assim, a problemática consiste na
abrangência ou não da isenção trazida pelo RTI a outros tributos que não sejam aqueles
incidentes sobre serviços importados, ou seja, se pode haver isenção de IRPJ ou CIDE, por
exemplo, na remessa do pagamento referente ao tráfego sainte. Primeiramente, insta
salientar que o RTI, no ponto 6.1.327, dispõe que o tributo que incide sobre o preço do
serviço internacional refere-se apenas àqueles serviços faturados aos clientes. Ou seja, se
houver alguma incidência de tributo sobre a tarifa cobrada do cliente pela importação do
serviço de telecomunicação internacional, deve ser recolhido somente sobre o que for
cobrado do consumidor. Ademais, observa-se que o referido Regulamento nada diz acerca
de eventual afastamento da tributação nos casos de remessa de valores para o exterior,
destinados a remunerar a prestação dos serviços. Assim, só foi exonerada a entrada e não
a saída, para a qual há previsão legal expressa de incidência das apontadas exações. Além
disso, no que se refere à prestação do serviço, o STJ destacou que “o art. 155, § 3º, da CF
dispõe que, "à exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo [ICMS]
e o art. 153, I e II [impostos de importação e exportação], não poderá nenhum outro
imposto incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País", e o art. 149, § 2º, II, que: "as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços".
Portanto, tem-se que a regra de isenção do tratado internacional só abarca os tributos
que incidem sobre serviços importados, não excluindo outros tributos sobre a remessa do
pagamento, que se submete a outras hipóteses de incidência, como o IRPJ e CIDE, de
acordo com as leis supramencionadas.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.772.678-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 05/03/2020 (INFO/STJ 667).

DIREITO EMPRESARIAL
14. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ALIENAÇÃO DE BENS
APLICA-SE OU NÃO O REGRAMENTO DO ART. 142 DA LFRE NA ALIENAÇÃO DE BENS
TRAZIDA PELO ART. 60?

INFO
667/STJ

18. (DJUS) Para o STJ, a sistemática prevista no art. 142 da Lei n. 11.101/2005 não é
aplicável quando reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens
integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
A empresa Alfa recorreu da decisão em que foi autorizada a venda dos bens integrantes
do ativo permanente das sociedades empresárias em recuperação judicial OSX BRASIL
S/A e OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A. Sustentou em seu recurso que deveria ter sido

27

RTI, art. 6.1.3 - Quando a legislação nacional de um país prever a aplicação de uma taxa fiscal sobre a taxa de percepção para os
serviços internacionais de telecomunicações, esta taxa fiscal só será normalmente cobrada pelos serviços internacionais facturados
aos clientes deste pais, a menos que outros acordos tenham sido celebrados para fazer face a circunstâncias especiais.
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observada, na alienação dos referidos bens, a normativa legal que impõe a realização de
prévia avaliação judicial, publicação de edital e certame público (leilão, propostas
fechadas ou pregão), conforme art. 142, da Lei 11.101/05. Nessa situação, para o STJ,
não assiste razão à empresa Alfa, pois a alienação de bens integrantes do ativo
permanente das sociedades empresárias em recuperação judicial não deve obediência
ao disposto no art. 142 da LFRE. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, a sistemática prevista no art. 142 da Lei n. 11.101/200528
NÃO é aplicável quando reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens
integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial. Isso porque, a
alienação de bens que integram o ativo permanente da sociedade empresária em
recuperação judicial possui regramento próprio, disposto no art. 66, da LFRE 29, não
exigindo qualquer formalidade específica para avaliação desses ativos, sendo incumbência
do juiz analisar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que
entender cabíveis para alcançar o melhor resultado para a empresa, credores e
interessados. O art. 142, da LFRE, por sua vez, cuida apenas de matéria afeta a processos
de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo da sociedade
falida. Contudo, caso o plano de recuperação judicial compreenda a alienação de filiais ou
de unidades produtivas isoladas da recuperanda (art. 60, da LFRE30), o juiz deve observar o
que dispõe o art. 142. Por fim, salienta-se que também não se aplica o disposto no art.
870, do CPC/15, pois trata, tão somente, de enunciar o sujeito encarregado pela
determinação do preço de bens penhorados, cuja incidência está adstrita a processos de
execução por quantia certa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.819.057-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/03/2020 (INFO/STJ 667).

RESUMO
DIREITO ADMINISTRATIVO
1)

Para o STJ, o cadastro e o peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações denotam a
ciência de que o processo administrativo tramitará de forma eletrônica.

28

Lei 11.101/05, art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se
proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: I – leilão, por lances orais; II – propostas fechadas; III – pregão. §
1º A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em
jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na
alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhecimento da
venda. (...)
29
Lei 11.101/05, art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou
direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles
previamente relacionados no plano de recuperação judicial.
30

Lei 11.101/05, art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades
produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
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2)

Para o STJ, inexiste ilegalidade em portaria editada pelo Juiz Diretor do Foro que restringe o
ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências do Fórum. Isso porque, é
assegurado ao Poder Judiciário a sua autonomia administrativa e competência privativa para
organizar o funcionamento dos seus prédios (arts. 9631 e 9932, da CF/88).

DIREITO PENAL
3)

De acordo com o STJ, para fins de aferição da prescrição, são de natureza PERMANENTE as
condutas delituosas de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao
próprio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação de proteção,
e na omissão em adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou
irreversível ao ecossistema (arts. 54, § 2º, I, II, III e IV e § 3º33 e 56, § 1º, I e II34, c/c 58, I35, da
Lei nº 9.605/1998).

4)

Para o STJ, o pagamento de remuneração a funcionários fantasmas NÃO CONFIGURA
apropriação ou desvio de verba pública, previstos pelo art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº
201/196736. Isso porque pagar ao servidor público não constitui desvio ou apropriação da
renda pública, tratando-se, pois, de obrigação legal.

31

CF, art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de
juiz de carreira da respectiva jurisdição; d) propor a criação de novas varas judiciárias; e) prover, por concurso público de provas, ou
de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os
de confiança assim definidos em lei; f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que
lhes forem imediatamente vinculados; II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; b)
a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; c) a criação ou extinção dos
tribunais inferiores; d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do
Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral.
32
CF, art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
33
Lei nº 9.605/1998, art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro
anos, e multa. § 2º Se o crime: I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; II - causar poluição
atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à
saúde da população; III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade; IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; (...) Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 3º Incorre nas mesmas
penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de
precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
34
Lei nº 9.605/1998, art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º
Nas mesmas penas incorre quem: I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as
normas ambientais ou de segurança; II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação
final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
35
Lei nº 9.605/1998, art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas: I - de um sexto a um terço, se
resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral;
36
Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio; (...).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
5)

Para o STJ, COMPETE à Justiça comum (Tribunal do Júri) o julgamento de homicídio praticado
por militar contra outro quando ambos estejam fora do serviço ou da função no momento do
crime. Isso porque, só é crime militar, na forma do art. 9º, II, alínea “a”, do CPM37, o delito
perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função
para a prática do crime, contra outro militar na mesma situação ou assemelhado.

6)

Para o STJ, compete à Justiça Federal julgar crimes relacionados à oferta pública de contrato
de investimento coletivo em criptomoedas. Isso porque, há a incidência das disposições
contidas na Lei nº 7.492/1986 no efetivo oferecimento público de contrato de investimento
coletivo (arts. 7º, inciso II38, e 1139), notadamente porque tal espécie de contrato
consubstancia valor mobiliário, nos termos do art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/197640.

7)

No julgamento do CC 161.123/SP, a 3ª Seção do STJ decidiu que a operação envolvendo
compra ou venda de criptomoedas não encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio,
pois as moedas virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem
são consideradas como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não
caracterizando sua negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e 11, ambos da
Lei nº 7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da Lei nº 6.385/197641, o que
afasta a competência da justiça federal.

8)

Para o STJ, NÃO É admissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional
que defere o desbloqueio de bens e valores no processo penal. Isso porque, mostra-se
incabível o manejo do mandamus quando há recurso próprio (apelação) previsto na
legislação processual, consoante o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/200942 c/c art. 593, II, do CPP43.

9)

A Súmula nº 267/STF44 dispõe que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.

37

CPM, art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) II - os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
38
Lei nº 7.492/86, art. 7º. Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) II - sem registro prévio
de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados;
(...) Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
39
Lei nº 7.492/86, art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: Pena Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
40
Lei nº 6.385/1976, art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. (...).
41
Lei nº 6.385/76, art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de
carteira, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou qualquer
outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa
competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
42
Lei nº 12.016/09, art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba
recurso com efeito suspensivo; (...).
43
CPP, art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas
por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; (...).
44
Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
10)

Para o STJ, compete à Justiça do TRABALHO julgar as demandas relativas a usuário e
operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão empresarial, operado pela
própria empresa contratante do trabalhador (TESE IAC 5).

11)

Para o STJ, compete à JUSTIÇA COMUM o julgamento das demandas entre usuário e
operadora de plano de saúde, sendo IRRELEVANTE a existência de norma acerca da
assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, estando ou não
o usuário aposentado, desde que não se trate de plano de saúde autogestão empresarial.

12)

O STJ fixou a seguinte tese (tema IAC 5): “1. Compete à JUSTIÇA COMUM o julgamento das
demandas entre usuário e operadora plano de saúde, EXCETO quando o plano é organizado
na modalidade AUTOGESTÃO EMPRESARIAL, sendo operado pela própria empresa
contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2.
IRRELEVÂNCIA, para os fins da tese nº 1, da existência de norma sobre assistência à saúde
em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. Aplicabilidade da tese nº 1
também a demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do
trabalhador.”

13)

Súmula 170 do STJ que assim dispõe: "Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação
envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua
jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio".

14)

Para o STJ, NÃO compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de
abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca e declarar a nulidade
do registro ou irregularidade da marca.

15)

Para o STJ, o espólio NÃO POSSUI legitimidade passiva ad causam na ação de ressarcimento
de remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor público que foi recebida
por seus herdeiros.

16)

Para o STJ, ainda que concluída a arrematação do bem objeto de penhora na execução civil e
recebido o valor pelo respectivo credor, coexistindo execução fiscal e ausente a prévia
intimação da Fazenda Pública, os valores levantados devem ser restituídos ao juízo da
execução para serem entregues à fazenda pública, cujo crédito tem preferências legal.

DIREITO CIVIL
17)

Para o STJ, é VÁLIDO o testamento particular de testador que não assinou o documento de
próprio punho, na forma do art. 1.876, § 2º, do CC/0245, mas que contou com a sua
impressão digital.

45

CC/02, art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. [...] § 2 o Se
elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de
o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.
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18)

Para o STJ, é ato jurídico ANULÁVEL (e não nulo), no prazo decadencial de 02 anos (art. 179,
do CC/02) 46, a venda de bem imóvel de ascendente a descendente, ainda que por meio de
interposta pessoa (art. 496 do CC/02)47.

19)

No entendimento do STJ, para o reconhecimento da anulabilidade da venda de ascendente a
descendente, sem concordância dos demais (art. 496 do CC/02) é necessária: a) a iniciativa
da parte interessada; b) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de
inválida; c) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e
comprador; d) a falta de consentimento de outros descendentes; e e) a comprovação de
simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de
mercado.

20)

Para o STJ, o desconto de pensão alimentícia NÃO INCIDE sobre as parcelas pagas a título de
diárias de viagem e tempo de espera indenizado. Isso porque, os alimentos somente
incidirão sobre verbas com natureza salarial, seja vencimentos, salários ou proventos
recebidos pelo devedor.

21)

Para o STJ, quando houver omissão no acordo de alimentos celebrado entre as partes nas
ações de investigação de paternidade, o termo inicial da obrigação alimentícia pretérita, será
fixado a contar da CITAÇÃO do alimentante/investigado. Em outras palavras, se não for
fixado o termo inicial no acordo homologado, a data de início da obrigação retroagirá à data
da citação do alimentante. Isso porque, o art. 13, no § 2º da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68)48
dispõe que, EM QUALQUER CASO, os alimentos fixados RETROAGEM à data DA CITAÇÃO.

22)

A Súmula 277 que assim dispõe: “Julgada procedente a investigação de paternidade, os
alimentos são devidos a partir da citação.”

23)

Para o STJ, a existência de contrato de arrendamento mercantil de bem móvel IMPEDE a
aquisição da propriedade pela usucapião, EXCETO se verificada a prescrição da dívida,
quando PODERÁ ocorrer a prescrição aquisitiva, pois não haverá óbice legal. Em outras
palavras, se a dívida estiver prescrita, mesmo que exista contrato de arrendamento
mercantil, não haverá impedimento para a aquisição pela usucapião.

DIREITO DO CONSUMIDOR
24)

Para o STJ, a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) ao excluir no art. 10, III49, a inseminação
artificial do plano-referência de assistência à saúde, também excluiu a técnica de fertilização

46

CC/02, art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será
este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.
47
CC/02, art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante
expressamente houverem consentido.
48

Lei 5.478/68, Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e
anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. [...] § 2º. Em qualquer
caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.
49
Lei 9.656/98, art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e
hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
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in vitro. Em outras palavras, tanto a inseminação artificial quanto a fertilização in vitro não
fazem parte da cobertura obrigatória pelo plano-referência de assistência à saúde.
DIREITO INTERNACIONAL
25)

Para o STJ, para a configuração das hipóteses legais de inexpulsabilidade não é exigível a
contemporaneidade dessas mesmas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato
expulsório.

DIREITO AMBIENTAL
26)

Para o STJ, a cobrança de multa pelo município relativa a dano ambiental, já paga à União
anteriormente, pelo mesmo fato, não configura bis in idem.

DIREITO TRIBUTÁRIO
27)

Para o STJ, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais - RTI só alcança os tributos
incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre
a remessa do pagamento, como o IRPJ e a CIDE.

28)

Para o STJ, em razão do seu caráter interpretativo, o conceito abrangente de licitação
internacional, revelado pelo art. 3º da Lei n. 11.732/2008, retroage às situações anteriores a
sua entrada em vigor. Isso porque, o art. 106 do CTN50 dispõe que, quando a lei for
expressamente interpretativa, a lei tributária poderá ser aplicada ao passado. Trata-se de
uma exceção a regra de projeção para o futuro das leis.

DIREITO EMPRESARIAL
29)

Para o STJ, a sistemática prevista no art. 142 da Lei n. 11.101/200551 não é aplicável quando
reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente
de empresa em recuperação judicial.

30)

A alienação de bens que integram o ativo permanente da sociedade empresária em
recuperação judicial possui regramento próprio, disposto no art. 66, da LFRE 52, não exigindo
qualquer formalidade específica para avaliação desses ativos, sendo incumbência do juiz

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências
mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] III - inseminação artificial; [...].
50
CTN, art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
51
Lei 11.101/05, art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se
proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: I – leilão, por lances orais; II – propostas fechadas; III – pregão. §
1º A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em
jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na
alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhecimento da
venda. (...)
52
Lei 11.101/05, art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou
direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles
previamente relacionados no plano de recuperação judicial.
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analisar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender
cabíveis para alcançar o melhor resultado para a empresa, credores e interessados.
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Juiz de Direito e professor com especialização de Direito Penal e Processual
Penal, com diversas aprovações em concursos públicos, tais como: Juiz de
Direito do TJCE (1º lugar), Juiz de Direito do TJPE (8º lugar), Delegado de Polícia
da PCPE (aprovado no 4º período), Delegado de Polícia da PCPB e da
PCRN (aprovado no 8º período), Oficial de Justiça do TRT 5 (aprovado no 8º
período), Técnico do TRF 5 (1º lugar), entre outros.
Tomou posse em: 1. Juiz de Direito do TJPE (cargo atual); 2. Ex-Juiz de Direito do
TJCE; 3. Ex-Oficial de Justiça Federal; 4. Ex-Delegado de Polícia; 5. Ex-Servidor do
Banco Central-BACEN; 6. Ex-Sargento do CBMPE; 7. Ex-Soldado do CBMPE.

Para aprender mais RECOMENDO (jurisprudência de 2017 a 2020):

CLIQUE AQUI para BAIXAR mais INFORMATIVOS do STF e do STJ
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