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FICHA DE JURISPRUDÊNCIA IV 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
4. Competência. 
  
ANATEL não é parte legítima em ação de usuário de telefonia contra a 
concessionária 
Súmula 506-STJ: A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o 
usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. 
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 26/03/2014. 
 
Competência para demandas que envolvam previdência privada e REFER 
Súmula 505-STJ: A competência para processar e julgar as demandas que têm por 
objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados 
com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social — REFER é da Justiça 
estadual. 
STJ. 2ª Seção. DJe 10/02/2014 (Info 533). 
 
Ações propostas contra a Administração Pública por servidor que ingressou como 
celetista antes da CF/88 e cuja lei posteriormente transformou o vínculo em 
estatutário 
Compete à Justiça do Trabalho julgar causa relacionada com depósito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de servidor que ingressou no serviço público 
antes da Constituição de 1988 sem prestar concurso. 
STF. Plenário. CC 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/09/2016 (Info 
839). 
 
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às 
verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista 
com a Administração Pública antes da transposição para o regime estatutário. 
STF. Plenário virtual. ARE 1001075, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
09/12/2016. 
 
IMPORTANTE. Competência para julgar greve de servidor público: Justiça comum 
(estadual ou federal) 
Compete à justiça comum (estadual ou federal) julgar causa relacionada ao direito de 
greve de servidor público, pouco importando se se trata de celetista ou estatutário. 
STF. Plenário. RE 846854/SP, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 25/5/2017 (repercussão geral) (Info 866). 
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Ação contra a Eletrobrás nos casos de empréstimo compulsório sobre energia elétrica 
Súmula 553-STJ: Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia 
elétrica, é competente a Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta 
exclusivamente contra a Eletrobrás. Requerida a intervenção da União no feito após a 
prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal 
Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção. 
 
Competência para julgar demanda indenizatória por uso de imagem de jogador de 
futebol 
É da Justiça do Trabalho (e não da Justiça Comum) a competência para processar e 
julgar a ação de indenização movida por atleta de futebol em face de editora pelo 
suposto uso indevido de imagem em álbum de figurinhas quando, após denunciação da 
lide ao clube de futebol (ex-empregador), este alegar que recebeu autorização expressa 
do jogador para ceder o direito de uso de sua imagem no período de vigência do 
contrato de trabalho. 
Na ementa oficial do julgado, restou assim consignado:  
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação indenizatória movida contra 
editora, por suposto uso indevido de imagem de atleta de futebol, caracterizado por 
publicação, sem autorização, do autor de sua fotografia em álbum de figurinhas, na 
hipótese de denunciação da lide pela ré ao clube empregador. 
STJ. 2ª Turma. CC 128.610-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/6/2016 (Info 
587). 
 
Demanda em que se pede a obtenção de diploma de curso de ensino à distância 
negado por problemas de credenciamento da instituição de ensino superior junto ao 
MEC 
Súmula 570-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em 
que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular 
de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma 
de ensino a distância aos estudantes. 
 
IMPORTANTE. Competência para julgar causas envolvendo a OAB 
Compete à justiça federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), quer mediante o conselho federal, quer seccional, figure na relação 
processual. 
 
STF. Plenário. RE 595332/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 31/8/2016 
(repercussão geral) (Info 837). 
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Compete ao STF julgar MS proposto pelo TJ contra o Governador pedindo o repasse 
do duodécimo do Judiciário 
Compete ao STF julgar mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça 
contra ato do Governador do Estado que atrasa o repasse do duodécimo devido ao Poder 
Judiciário.  
Nesta hipótese, todos os magistrados do TJ possuem interesse econômico no julgamento 
do feito, uma vez que o pagamento dos subsídios está condicionado ao cumprimento do 
dever constitucional de repasse das dotações consignadas ao Poder Judiciário estadual 
pelo chefe do Poder Executivo respectivo.  
Logo, a situação em tela se amolda ao art. 102, I, "n", da CF/88. 
STF. 1ª Turma. MS 34483-MC/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/11/2016 (Info 
848). 
 
Não compete ao STF julgar execução individual de sentença coletiva mesmo que 
tenha julgado a lide que originou o cumprimento de sentença 
Não compete originariamente ao STF processar e julgar execução individual de 
sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede 
mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos judiciários competentes de primeira 
instância. 
STF. 2ª Turma. PET 6076 QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 (Info 
862). 
 
IMPORTANTE. Não se aplica a regra do art. 53, V, do CPC para a ação de 
indenização proposta pela seguradora em caso de acidente de veículo envolvendo o 
locatário 
A competência para julgar ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de 
veículos é do foro do domicílio do autor ou do local do fato (art. 53, V, do CPC/2015).  
Essa prerrogativa de escolha do foro não beneficia a pessoa jurídica locadora de frota de 
veículos, em ação de reparação dos danos advindos de acidente de trânsito com o 
envolvimento do locatário. (...) A discussão proposta nas instâncias ordinárias diz 
respeito à aplicabilidade do art. 100, parágrafo único, do CPC de 1973 em demandas de 
reparação de danos oriundos de acidente de trânsito ajuizadas por locadora de veículos. 
Inicialmente, deve-se enaltecer que o novo Código de Processo Civil não trouxe 
relevante alteração quanto à matéria e, em dispositivo muito semelhante ao análogo do 
diploma anterior, dispôs que: art. 53. É competente o foro: (...) V - de domicílio do 
autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito 
ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. A peculiaridade da hipótese, que enseja 
melhor reflexão sobre a aplicabilidade da aludida regra de competência, reside no fato 
de a pessoa jurídica autora ser empresa que atua no ramo de locação de veículos. Nessas 
circunstâncias, tem-se que a empresa locadora diferencia-se da pessoa – física ou 
jurídica – que excepcionalmente envolve-se em acidente de trânsito em local diverso 
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daquele do seu domicílio. Isso porque é ínsito a seu negócio alugar frotas para terceiros 
em todo o país. É de se crer que acidentes com seus carros vão ocorrer em qualquer 
parte e, dada a previsão contratual acerca da administração de riscos tais, irá centralizar 
todas as ações no foro de seu domicílio. Em um primeiro momento, tal situação não 
caracterizaria nada mais que o exercício de um direito garantido pelas normas 
processuais. Destaca-se, todavia, que a locadora não é a verdadeira vítima do acidente, a 
não ser que assim se deva considerar aquele que previamente assumiu a obrigação de 
"administrar o sinistro". Em todo caso, parece haver deturpação do objetivo da norma. 
Haverá privilégio não razoável em favor de empresas especializadas e aparelhadas, em 
detrimento de pessoas que terão sérias dificuldades de se defender em outros Estados. É 
certo, essa dificuldade existiria de qualquer modo, mas só é justificável impô-la ao 
litigante quando razoável conceder o privilégio à parte adversa, o que não parece ser o 
caso de empresa especializada. Some-se a esses argumentos o fato de que tudo indica 
que o princípio da celeridade e o propósito de facilitação das provas estão a sugerir que 
o local do fato é o mais adequado para o processamento do feito. Por fim, tenha-se em 
vista que não se recusa a literalidade do parágrafo único do art. 100 do CPC/73, nem 
sequer se está a abrandar o rigor em sua aplicação. Verifica-se, isso sim, que a norma 
não incide no caso concreto, por não ser a empresa locadora propriamente envolvida no 
acidente de trânsito, o qual vem a ser o suporte fático necessário para a incidência da 
regra disjuntiva da competência. 
STJ. 4ª Turma. EDcl no AgRg no Ag 1.366.967-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para 
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/4/2017 (Info 604). 
 
Dever de remessa dos autos ao juízo competente mesmo em caso de processo 
eletrônico 
Se o juízo reconhece a sua incompetência absoluta para conhecer da causa, ele deverá 
determinar a remessa dos autos ao juízo competente e não extinguir o processo sem 
exame do mérito. 
O argumento de impossibilidade técnica do Poder Judiciário em remeter os autos para o 
juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode 
ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido 
obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 
Assim, implica indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional a decisão que, após o 
reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em vez de determinar a remessa 
dos autos ao juízo competente, extingue o feito sem exame do mérito, sob o argumento 
de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o órgão julgador 
competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico. 
 
STJ. 2ª Turma. REsp 1.526.914-PE, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora 
convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 21/6/2016 (Info 586). 
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CPC 2015 
Importante: o CPC 2015 manteve, no caput do art. 55, a definição tradicional de 
conexão. No entanto, dando razão às críticas da doutrina, o novo CPC adota, em seu § 
3º, a teoria materialista ao prever a conexão por prejudicialidade: 
 
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 
mesmo sem conexão entre eles. 
 
Competência do JEC e ação proposta por associação de moradores visando à 
cobrança de taxas de manutenção de loteamento em face de morador não associado 
O Juizado Especial Cível é competente para o processamento e o julgamento de ação 
proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de 
loteamento em face de morador não associado. (...) A Lei n. 9.099/1995 dispõe que os 
Juizados Especiais Cíveis têm competência para o julgamento das causas de menor 
complexidade, assim consideradas aquelas que se enquadrem em algumas das hipóteses 
previstas em seu art. 3º. Neste dispositivo legal, o legislador ordinário fez uso de dois 
critérios distintos – quantitativo e qualitativo – para definir o que são "causas cíveis de 
menor complexidade", aí incluindo as ações que, no revogado Código de Processo Civil 
de 1973, submetiam-se ao procedimento sumário (art. 275, II, do CPC/1973). Dentre 
elas, verifica-se a ação "de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao 
condomínio" (alínea "b"). Apesar de o condomínio não se enquadrar nas hipóteses 
previstas no parágrafo primeiro do art. 8º da Lei 9.099/1999 – dado se tratar de ente 
despersonalizado, com capacidade meramente processual – a jurisprudência do STJ, 
acertadamente, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para 
figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial. No particular, a hipótese 
não é de cobrança de quota-parte devida por condômino para atender às despesas do 
condomínio devidamente estabelecido na forma da Lei n. 4.591/1964 e do art. 1.331 e 
seguintes do Código Civil de 2002, mas sim de cobrança de taxa de manutenção de 
áreas comuns instituída por associação de proprietários de loteamento fechado. Essas 
situações não se confundem, porém, apresentam semelhança tal a exigir a aplicação da 
mesma razão de decidir quanto à fixação, em abstrato, da competência. Dessa maneira, 
havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-probatória, não se 
vislumbra motivo razoável para impedir que as referidas associações proponham a ação 
de cobrança no âmbito dos Juizados Especiais.  
 
STJ.  
RMS 53.602-AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, 
DJe 07/06/2018 
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STJ e competência para MS contra ato de Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
com o objetivo de anular a Portaria 
Compete à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça o processamento e o 
julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da 
Justiça e Segurança com o objetivo de anular a Portaria n. 718/2017. (...) Salienta-se, 
preliminarmente, que a competência interna do STJ é definida de acordo com a natureza 
da relação jurídica posta em discussão, nos termos do art. 9º, caput, do RISTJ. No caso 
dos autos, a ação mandamental questiona a Portaria n. 718, de 28/08/2017, editada pelo 
Ministro de Estado da Justiça e Segurança, que regulamentou o direito dos presos à 
visita íntima nas penitenciárias federais. Com efeito, a controvérsia está afeta ao Direito 
Administrativo, com reflexos constitucionais, vez que relacionada à separação de 
poderes e ao limite da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas executadas, 
primacialmente, pelo Poder Executivo. Nesse cenário, considerando-se a natureza 
pública da relação jurídica estabelecida (questionamento da regularidade da Portaria 
editada pelo Poder Executivo que diz respeito à política pública de segurança), a 
repercussão da decisão no âmbito do processo de execução da pena (relativo ao direito 
dos presos à visita íntima nas penitenciárias federais) é desinfluente para a definição da 
competência interna dos órgãos deste Tribunal. Por essa razão, em atenção ao previsto 
no art. 9º, § 2º do Regimento Interno do STJ, a competência para apreciar o recurso será 
da Primeira Seção desta Corte Superior. STJ.  
CC 154.670-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por maioria, julgado em 
19/12/2018, DJe 07/03/2019 
 
Incapacidade superveniente após decretação de divórcio e competência funcional do 
juízo prevento 
A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não 
tem o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento. (...) Inicialmente, 
registre-se que, sob uma interpretação sistemática, havendo partilha posterior ao 
divórcio, surge um critério de competência funcional do juízo que decretou a dissolução 
da sociedade conjugal, em razão da acessoriedade entre as duas ações (art. 61 do 
CPC/2015). Ou seja, entre as duas demandas há uma interligação decorrente da unidade 
do conflito de interesses, pois a partilha é decorrência lógica do divórcio. Assim, o 
legislador permitir a partilha posterior, não quer dizer que a ação autônoma de partilha 
não deva ser julgada pelo mesmo juízo. Nota-se, portanto, que entre as duas demandas 
(divórcio e partilha posterior) há uma relação de conexão substancial, a qual, 
inevitalmente, gera a prevenção do juízo que julgou a ação de divórcio. No tocante à 
incapacidade superveniente, o art. 50 do CPC/2015 dispõe que, nas ações em que o 
incapaz for réu, o juízo competente é o do local do domicílio do seu representante. 
Trata-se de regra especial de competência territorial que protege o incapaz, por 
considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica. O conflito, então, se dá entre uma 
regra de competência funcional (prevenção por acessoriedade) e outra de competência 
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territorial especial (domicílio do incapaz). A competência territorial especial, apesar de 
ter como efeito o afastamento das normas gerais previstas no diploma processual, possui 
natureza relativa; enquanto que a competência funcional, decorrente da acessoriedade 
entre as ações de divórcio e partilha, possui natureza absoluta. Assim, como a 
competência absoluta não admite, em regra, derrogação, prorrogação ou modificação, a 
ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não 
altera o juízo prevento. STJ. CC 160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
27/02/2019, DJe 06/03/2019 
 
Competência da Justiça Federal e ação que envolva concessionárias do serviço de 
telefonia e a Anatel a respeito da precificação do VU-M 
Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que envolva concessionárias do 
serviço de telefonia e a Anatel a respeito da precificação do VU-M (Valor de Uso de 
Rede Móvel) ainda que um dos litigantes se encontre em recuperação judicial. (...) A 
competência do Juízo da recuperação judicial para tornar exequível o respectivo plano e 
zelar pela continuidade da atividade e preservação da empresa não lhe confere poderes 
para modificar relações jurídicas submetidas a regime jurídico específico referente à 
prestação de serviços públicos titularizados pela União e sujeitos à fiscalização das 
agências reguladoras federais. Nesse sentido, reserva-se ao Juízo Estadual o que é de 
recuperação judicial - habilitação de crédito, classificação de credores, aprovação de 
plano. Não se pode admitir, contudo, a invasão da competência da esfera federal. O art. 
49 da Lei de Recuperação Judicial também limita o que está, ou não, sujeito à 
recuperação judicial. Créditos posteriores ao pedido de recuperação não se sujeitam à 
recuperação judicial. Ademais, registre-se que a denominada taxa de interconexão em 
chamadas de fixo para móvel (VU-M) é devida pelas empresas de serviços de 
telecomunicações quando se conectam às redes de prestadoras móveis. Trata-se, 
dessarte, de componente importante no cálculo dos custos das operadoras de telefonia, 
cujos impactos não se limitam às partes que firmaram o respectivo contrato de 
interconexão, interferindo, também, no valor final cobrado do usuário do serviço, no 
ambiente concorrencial a ser observado no setor, bem como na qualidade do serviço 
oferecido ao consumidor. Nesse contexto, tem-se que a definição dos preços pelo uso da 
rede (VU-M) é tarefa que vai além da gestão dos créditos e débitos da sociedade 
empresária submetida ao regime de recuperação judicial, especialmente quando a 
controvérsia jurídica trazida aos autos envolve os parâmetros regulatórios aplicáveis ao 
setor de telefonia e tem como litisconsorte a Agência Nacional de Telecomunicações – 
Anatel. Desse modo, seja provisoriamente, seja em caráter definitivo, os litígios 
envolvendo a alteração dos contratos regulados e homologados pela Anatel 
relativamente aos preços da tarifa de interconexão (VU-M) devem ser dirimidos pelo 
Juízo Federal competente. Portanto, não se admite que o Juízo da recuperação judicial, 
sob qualquer pretexto, avoque, direta ou indiretamente, ainda que a título provisório, a 
fixação do VU-M, haja vista que essa lide está sob apreciação do Juízo Federal 
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competente. STJ.  
CC 156.064-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Herman 
Benjamin, Primeira Seção, por maioria, julgado em 14/11/2018, DJe 29/05/2019 
 
 
DIREITO CIVIL 
4. Do negócio jurídico: teoria geral, classificações, elementos estruturais, vícios/defeitos 
do negócio jurídico e teoria das nulidades do negócio jurídico. 
 
Inviabilidade dos embargos de terceiro 
Súmula 195-STJ: Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra 
credores. 
 
Impossibilidade de convalidação de negócio jurídico celebrado mediante a 
falsificação de assinatura de sócio 
Não são convalidáveis os negócios jurídicos celebrados com o intuito de alterar o 
quadro societário de sociedade empresária por meio da falsificação de assinatura de 
sócio, ainda que o próprio sócio prejudicado pelo falso tenha, por escritura pública, 
concedido ampla, geral e irrevogável quitação, a fim de ratificar os negócios jurídicos. 
(...) Com efeito, a questão posta em discussão não trata de nulidade relativa, mas, sim, 
de evidente nulidade absoluta, pois o art. 166, II, do CC, proclama ser nulo o negócio 
quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem 
da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada. Na hipótese 
em análise, por exemplo, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito 
do negócio jurídico (cessão das cotas sociais de sociedade empresária), a operação 
realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de 
um dos sócios), configurando, inclusive, crime previsto no CP. Ademais, a falsificação 
da assinatura de uma das partes ofende não só o interesse particular dos envolvidos, 
mas, sim, viola todo o ordenamento jurídico e, por consequência, o interesse público. 
Há verdadeiro repúdio social intenso a qualquer forma criminosa em que se realize 
determinado negócio jurídico. Como consequência, os arts. 168, parágrafo único, e 169, 
ambos do CC, os quais, dentre outros, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, 
proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo 
permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso 
requerimento das partes. É preciso pontuar, no entanto, a diferença entre convalidação 
(ratificação) e renovação (repetição) do negócio jurídico. Isso porque, conquanto não 
seja possível a convalidação do negócio jurídico nulo, revela-se perfeitamente 
admissível a renovação do ato, sem os vícios que o macularam anteriormente. Tratando-
se de renovação de ato, não há efeito retroativo (ex tunc) em relação à data do negócio 
jurídico nulo celebrado. Trata-se de um novo negócio, completamente autônomo em 
relação ao primeiro (nulo), tendo validade, portanto, a partir da data em que for 
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celebrado, desprezando-se completamente o tempo transcorrido entre o negócio jurídico 
nulo e o novo negócio realizado. Nesse contexto, a escritura pública posteriormente 
celebrada pelo sócio prejudicado não pode ratificar (convalidar) o negócio jurídico nulo, 
correspondente à alteração, mediante a falsificação de assinatura, do quadro societário 
da sociedade empresária. Se as partes signatárias da escritura pública tinham interesse 
em manter a transferência das cotas da sociedade empresária, deveriam renovar (repetir) 
o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, 
ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro 
societário somente se daria no momento do novo negócio. Não se desconhece 
entendimento de doutrina que defende que "se, por si só, a renovação do negócio nulo 
não retroage, nada impede que, pela autonomia da vontade, os contratantes deem ao 
negócio novo uma eficácia convencional com vigência a partir do tempo do negócio 
anterior (nulo)". Entretanto, no caso em análise, não é possível considerar a escritura 
pública celebrada como renovação do negócio jurídico nulo, muito menos com efeito 
retroativo convencionado pelas partes. Ora, por se tratar de alteração de quadro 
societário, a renovação do negócio jurídico somente seria possível se as partes 
procedessem ao devido arquivamento dos atos perante o órgão registrador, qual seja, a 
respectiva Junta Comercial. Assim, a referida escritura pública não se presta para o fim 
de convalidar o negócio jurídico em questão, por ser o mesmo nulo de pleno de direito, 
tampouco é possível considerá-la como renovação do ato, tendo em vista a ausência de 
arquivamento na Junta Comercial. Vale registrar, ainda, que não se aplica ao caso o art. 
170 do CC, o qual dispõe que: "Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os 
requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor 
que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade." De fato, somente é possível 
converter substancialmente o negócio jurídico nulo em outro válido, isto é, dar-lhe nova 
roupagem jurídica, se preenchidos dois requisitos legais, um objetivo e outro subjetivo. 
O primeiro, refere-se à necessidade de que o negócio jurídico nulo contenha os mesmos 
requisitos do negócio que será convertido (validado). O segundo, de natureza subjetiva, 
consiste na vontade presumida das partes em realizar aquele outro negócio jurídico, 
caso houvessem previsto a nulidade. Na presente hipótese, contudo, não houve 
manifestação de vontade de uma das partes acerca da realização do negócio jurídico em 
comento, isto é, da alteração societária da sociedade empresária, pois houve a 
falsificação da assinatura do sócio prejudicado, o que ensejou na transferência do 
controle societário sem o seu conhecimento. Logo, o sócio prejudicado não participou 
do ato nem teve ciência da transferência de suas cotas para terceiros, inexistindo, 
portanto, qualquer manifestação de vontade por ocasião da celebração do negócio 
jurídico, razão pela qual inexiste o requisito subjetivo previsto no aludido dispositivo 
legal para poder viabilizar o instituto da conversão. Além disso, não se revela possível 
buscar a suposta manifestação de vontade do sócio prejudicado formulada na escritura 
pública celebrada posteriormente para tentar justificar a manutenção da alteração 
societária.  
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A análise do requisito subjetivo deve ser aferida no próprio negócio declarado nulo, sob 
pena de se fazer letra morta o dispositivo do art. 169 do CC, que determina a 
impossibilidade de convalidação do negócio jurídico nulo. Ainda que assim não fosse, a 
conversão, na hipótese em foco, seria manifestamente inadmissível, porquanto a 
falsificação da assinatura de uma das partes corresponde a um ato ilícito, configurando, 
inclusive, crime previsto no CP, o que impossibilita a produção de qualquer efeito pelo 
ordenamento jurídico vigente. Da mesma forma, também não há que se falar em 
aplicação do art. 167 do CC: "É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que 
se dissimulou, se válido for na substância e na forma." Com efeito, o § 1º deste 
dispositivo legal disciplina que "Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - 
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 
realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição 
ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-
datados." Ora, no caso em apreço, não se está diante de nenhum dos requisitos 
elencados acima que caracterizam a simulação.  
A simulação pressupõe um acordo entre os declarantes para a realização de um 
determinado negócio jurídico a fim de infringir a lei ou prejudicar terceiros de forma 
deliberada. Isto é, há verdadeiro conluio entre os contraentes do negócio jurídico 
celebrado, o que não ocorreu na espécie. Ora, se não houve a participação (manifestação 
de vontade) de um dos envolvidos no negócio jurídico, visto que sua assinatura foi 
falsificada, não há como se falar em existência de conluio entre as partes para fraudar 
terceiros. No caso, o sócio prejudicado não participou do negócio referente à cessão das 
cotas da sociedade empresária a terceiros, só tendo ciência da falsificação de sua 
assinatura muito tempo depois, razão pela qual se revela equivocado aplicar o art. 167 
do CC. Diante do exposto, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta, 
consubstanciada na alteração contratual da sociedade empresária mediante a falsificação 
da assinatura do sócio prejudicado, sendo impossível a convalidação do ato pelas partes 
mediante escritura pública, tampouco reconhecer que houve renovação do negócio 
jurídico de forma válida, além de não ser a hipótese de conversão substancial (art. 170 
do CC), nem de subsistência de negócio dissimulado (art. 167 do CC). 
 
STJ. 3ª Turma. REsp 1.368.960-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 7/6/2016 
(Info 585). 
 
Adimplemento substancial e contratos de alienação fiduciária 
Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária 
em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (...)  
A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, 
motivada pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido 
por alienação fiduciária, deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da 
aplicação da teoria do adimplemento substancial.  
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Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida 
como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, 
preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, 
em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em 
cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente quitadas.  
Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o tratamento 
legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o 
Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis 
(arts. 1.361 a 1.368-A), não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária 
ou de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação 
fiduciária dada em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969, salvo se o regramento 
especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada pela "lei geral" não se 
contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No ponto, 
releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, previa a 
possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o 
inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da 
medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem 
alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente.  
Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e 
apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, 
preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante 
é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na inicial”.  
Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-
MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a 
mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 
3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a 
expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não 
pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor 
fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, 
livre de ônus.  
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e 
apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei 
especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o 
devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida 
pendente.  
 
STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 (Info 599). 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
4. Hermenêutica constitucional (II): Métodos de interpretação constitucional. 
Preâmbulo. Integração da Constituição. Controle de constitucionalidade (I): Teoria 
Geral do Controle de Constitucionalidade – a supremacia da Constituição, bloco de 
constitucionalidade, natureza da norma constitucional, formas de inconstitucionalidade 
e formas de controle de constitucionalidade. 
 
Tratados internacionais que não tratam sobre direitos humanos: força de lei 
ordinária 
Os tratados e convenções internacionais que não versem sobre direitos humanos 
ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei ordinária. 
Em consequência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, 
incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou 
materialmente, a Constituição Federal. 
STF. Plenário. ADI 1480 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 04/09/1997. 
 
Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais 
ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. STF. ARE 
766618, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-
11-2017 
 
Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária 
O conflito entre lei complementar e lei ordinária não se resolve com base no princípio 
da hierarquia, mas pela análise do campo material delimitado pela Constituição. 
A CF/88 reservou determinadas matérias para serem tratadas por meio de 
complementar, não sendo permitido que, em tais casos, seja editada lei ordinária para 
regulá-las. As matérias que não forem reservadas à lei complementar poderão ser 
tratadas por lei ordinária (matérias residuais). 
Assim, não existe relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar, mas sim 
campos de atuação diferentes.  
Vale ressaltar, no entanto, que, se lei ordinária tratar sobre matéria reservada à lei 
complementar, haverá inconstitucionalidade. 
STF. Plenário. RE 509300 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
17/03/2016. 
 
Alteração de parâmetro e conhecimento da ADI 
O conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade não é prejudicado devido a 
alteração do parâmetro. (...) Tendo em vista que a ação direta foi ajuizada em 1989, 
algumas disposições constitucionais apontadas como parâmetro de controle foram 
alteradas durante o transcurso do seu processamento.  
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No ponto, o Plenário afastou a alegação de prejuízo da ação em virtude dessas 
alterações, na linha do que decidido na ADI 2.158, ADI 2.189, ADI 94 e ADI 239, no 
sentido de que a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em 
curso, não prejudica a ação.  
 
STF. ADI 145/CE, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 20.6.2018. (ADI-145) 
 
Fazenda Pública e controle de constitucionalidade 
Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, 
mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização 
normativa abstrata. 
Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois 
agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela 
tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de 
agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade. 
Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à 
defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza 
objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública. 
Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, 
além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio 
republicano. 
Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso 
extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de 
inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e 
não se justifica o prazo em dobro. 
Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em 
parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos 
especiais. 
 
O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973, hoje 
consubstanciada no art. 183 do CPC/2015, não se aplica ao processo objetivo de 
controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de 
recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento 
no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF).  
 
Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização 
normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos 
institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual 
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constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os 
interesses meramente subjetivos. 
STF. ADI 5814 MC-AgR-AgR/RR, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 
6.2.2019. (ADI-5814) ARE 830727 AgR/SC, rel. orig. Min. Presidente, red. p/ o ac. 
Min. Cármen Lúcia, julgamento em 6.2.2019. (ARE-830727) 
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
4. Dos contratos administrativos (I): conceito, disciplina normativa, sujeitos, 
características, espécies, cláusulas de privilégio, equação econômica, formalização, 
duração, inexecução, extinção, sanções administrativas, convênios administrativos. 
 
Contratos e agências de correios franqueadas 
Os contratos das Agências de Correios Franqueadas em vigor em 27 de novembro de 
2007 que não sejam precedidos de licitação possuem eficácia até que as novas avenças 
sejam firmadas, ainda que descumprido o prazo estabelecido pelo art. 7º, parágrafo 
único, da Lei n. 11.668/2008. STJ. AREsp 613.239-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017 
 
 
DIREITO ELEITORAL 
4. Dos partidos políticos (I): criação, registro, fusão, incorporação, extinção, 
funcionamento, estatuto, responsabilidade civil, disciplina e fidelidade partidária. 
 
Proibição de doações ocultas em campanhas eleitorais 
É inconstitucional a expressão “sem individualização dos doadores” contida na lei das 
eleições (lei nº. 9.504 de 1997) em seu artigo 28, §12.  Nesse sentido, é necessário a 
individualização de doadores, nas campanhas eleitorais, para os partidos políticos. STF. 
ADIn 5.394. Julgado em 22 de março de 2018. 
 
 
DIREITO EMPRESARIAL 
4. Das regras gerais do direito de empresa no CC/02 (III) – Do estabelecimento 
empresarial.  Dos auxiliares e colaboradores do empresário. 
 
Não nulidade da cláusula prevista em convenção de condomínio de shopping 
center, permitindo a alguns condôminos - lojistas - o uso, gozo e fruição de áreas 
comuns 
A cláusula prevista em convenção de condomínio de shopping center, permitindo a 
alguns condôminos - lojistas - o uso, gozo e fruição de áreas comuns, não é, em regra, 
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nula. (...) Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção de condomínio pode atribuir 
direito de uso exclusivo de áreas comuns a um ou mais condôminos. Inicialmente, 
destaca-se que no que tange ao condomínio voluntário, cada condômino adquire uma 
fração ou percentual do todo, assumindo direitos e vantagens proporcionalmente à sua 
quota-parte. Porém, as circunstâncias peculiares e a natureza jurídica dos shopping 
centers, tanto com relação à forma de constituição, quanto aos objetivos econômicos 
traçados pelos empreendedores, os distinguem do condomínio edilício comum. Nada 
impede que, quando da constituição do empreendimento, em decisão assemblear ou por 
meio de cláusulas de convenção de condomínio e demais normais gerais 
complementares, seja limitada à propriedade adquirida pelos lojistas ao espaço interno, 
ou parte da edificação, sem contribuição ou participação nas coisas de uso comum, 
desde que respeitado o respectivo quorum de votação, em razão do princípio da 
autonomia da vontade. Assim, a cláusula prevista em convenção de condomínio 
de shopping center, que permite a alguns condôminos (lojistas) o uso, gozo e fruição de 
áreas comuns, não é, em regra, absolutamente nula, pois aqueles exercem, apenas 
relativamente, os direitos assegurados em geral pelo art. 1.335 do Código Civil. STJ. 
REsp 1.677.737-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado 
em 19/06/2018, DJe 29/06/2018 
 
Sociedade empresária e legitimidade ativa ad causam concorrente para pleitear 
indenização por danos ao estabelecimento instalado no centro comercial 
Ainda que, no contrato de locação estabelecido com o empreendedor de shopping 
center, conste como locatário apenas o sócio majoritário, a sociedade empresária possui 
legitimidade ativa ad causam concorrente para pleitear indenização por danos ao 
estabelecimento instalado no centro comercial. Sob a perspectiva do estabelecimento, há 
uma mitigação do axioma latino societas distat a singulis, ou seja, embora haja uma 
conotação patrimonial, nele, há absoluta sintonia de interesses da pessoa física com a 
jurídica, interesses que estão diretamente ligados ao aviamento. Nessa linha, se uma 
sociedade empresária desenvolve seu estabelecimento em um centro de compras, por 
óbvio, busca obter lucros com sua atividade empresarial, e, para que isso ocorra, há que 
se ter uma simbiose entre a pessoa jurídica e a pessoa física, no tocante aos seus 
interesses. Com efeito, por meio desse silogismo, é possível perceber que, havendo 
pretensão que diga respeito ao estabelecimento com todos os seus componentes, não há 
dúvidas de que tanto a sociedade empresária quanto seus sócios possuem interesses 
juridicamente protegidos capazes de habilitá-los como titulares de direito material, 
podendo eventualmente deduzi-los em juízo. Ocorre que a legitimidade está 
intrinsecamente ligada ao interesse de agir da parte, isto é, há que se verificar, 
precipuamente, a utilidade que a referida demanda terá para aquele cujo bem da vida 
sofreu ou está na iminência de sofrer alguma lesão. Ademais, o debate a respeito da 
legitimidade ativa da sociedade empresária não pode passar à margem da efetiva 
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consciência da atipicidade contratual estabelecida com o shopping center, tampouco não 
se pode olvidar do aspecto teleológico da legislação locatícia ora em exame. Nesse 
contexto, cumpre destacar que o contrato de shopping center possui inúmeras nuances 
em relação aos demais contratos de locação convencionalmente celebrados. Apesar de 
tal pacto amparar largamente o empreendedor - uma vez que este elabora previamente 
as cláusulas contratuais, às quais os lojistas deverão se sujeitar -, é plausível afirmar que 
a Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), em consonância com os princípios fundamentais 
estabelecidos pela CF, também tutela os bens e interesses dos lojistas dentro dessa 
relação negocial. Conforme apontado por doutrina, claramente se nota que o escopo da 
legislação locatícia, especialmente no tocante ao lojista, é o de salvaguardar 
seu estabelecimento empresarial, já que esse é seu instrumento de trabalho. É evidente 
que também está presente, na sociedade, o interesse de resguardar todo o complexo de 
bens que compõe o estabelecimento, assim como para o sócio, signatário do 
contrato. Mutatis mutandis, essa mesma linha argumentativa foi utilizada pelo 
legislador no tocante à ação renovatória, na qual se buscou estabelecer uma legitimidade 
concorrente para pleitear o direito de inerência do locatário (art. 51, § 2º, da Lei de 
Locações). STJ. REsp 1.358.410-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 4/8/2016, DJe 5/9/2016. 
 
 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
4. Da tutela. Da adoção (I): classificações e características. 
 
Obs1: não há julgados sobre tutela. 
Obs2: os julgados sobre adoção serão abordados na FJ V. 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
4. Das espécies de tributo (I): Imposto. Taxa. Análise dos pedágios. Contribuição de 
melhoria. Empréstimo compulsório. 
 
Serviço de iluminação pública não é remunerado por taxa 
Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
mediante taxa. 
 
É vedado que a base de cálculo da taxa seja idêntica à do imposto 
Súmula vinculante 29-STF: 
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base 
de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre 
uma base e outra. 
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Inconstitucionalidade de taxa de combate a sinistros instituída por lei municipal 
É inconstitucional taxa de combate a sinistros instituída por lei municipal. 
A prevenção e o combate a incêndios se fazem mediante a atuação da polícia retratada 
no Corpo de Bombeiros, sendo atividade essencial do Estado e, por isso, remunerada 
por meio de impostos. Desse modo, não é possível que, a pretexto de prevenir sinistro 
relativo a incêndio, o Município venha a se substituir ao Estado, com a criação de 
tributo sob o rótulo de taxa.As atividades precípuas do Estado são viabilizadas por meio 
dos recursos arrecadados com os impostos. Assim, no âmbito da segurança pública, no 
tocante à preservação e ao combate a incêndios, nem mesmo o Estado poderia instituir 
validamente taxa.STF. Plenário. RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
24/5/2017 (repercussão geral) (Info 866). 
 
Base de cálculo da taxa municipal de fiscalização e funcionamento 
As taxas municipais de fiscalização e funcionamento não podem ter como base de 
cálculo o número de empregados ou ramo de atividade exercida pelo contribuinte. 
STF. 2ª Turma. ARE 990914/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2017 (Info 
870). 
 
IMPORTANTE. Princípio da legalidade tributária e lei que delega a fixação do valor 
da taxa para ato infralegal, desde que respeitados os parâmetros máximos 
Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato 
normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da 
atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de 
fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente 
previstos. 
STF. Plenário. RE 838284/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/10/2016 
(repercussão geral) (Info 844). 
 
Taxa e registro de arma de fogo particular 
A isenção do recolhimento da taxa para emissão, renovação, transferência e expedição 
de segunda via de certificado de registro de arma de fogo particular prevista no art. 11, § 
2º, da Lei n. 10.826/2003 não se estende aos policiais rodoviários federais aposentados. 
STJ. REsp 1.530.017-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, julgado em 
21/09/2017, DJe 29/09/2017 
 
Ressarcimento de custos e demais encargos pelo fornecimento de selos de controle de 
IPI e taxas 
É inexigível o ressarcimento de custos e demais encargos pelo fornecimento de selos de 
controle de IPI, instituído pelo DL 1.437/1975, que, embora denominado ressarcimento 
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prévio, é tributo da espécie Taxa de Poder de Polícia, de modo que há vício de forma na 
instituição desse tributo por norma infralegal, excluídos os fatos geradores ocorridos 
após a vigência da Lei n. 12.995/2014. (...) Pontua-se, inicialmente, que a questão ora 
discutida somente se refere à inexigibilidade do ressarcimento do custo do selo de 
controle do IPI enquanto perdurou a previsão em norma infralegal (art. 3º do DL n. 
1.437/1995), não alcançando, todavia, os fatos geradores ocorridos após a vigência da 
Lei n. 12.995/2014, instituindo taxa pela utilização de selo de controle previsto no art. 
46 da Lei n. 4.502/1964. Embora ao Fisco seja dado impor ao sujeito passivo certas 
obrigações acessórias por meio da legislação tributária – expressão que compreende não 
só as leis, mas, também, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as 
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 
jurídicas a eles pertinentes –, o mesmo não ocorre no âmbito das taxas, que devem 
obediência à regra da estrita legalidade tributária, nos termos do art. 97, IV do CTN. O 
art. 3º do Decreto n. 1.437/1995, ao impor verdadeira taxa relativa à aquisição de selos 
de controle do IPI, incide em vício formal; a exação continua sendo tributo, a despeito 
de ser intitulada de ressarcimento prévio. Conclui-se que, no entorno dos selos especiais 
de controle do IPI, o dever de afixá-los tem natureza de obrigação acessória, enquanto o 
dever de adquiri-los tem natureza de obrigação principal. Na espécie, os valores 
exigidos à guisa de ressarcimento originam-se do exercício de poderes fiscalizatórios 
por parte da Administração Tributária, que impõe a aquisição dos selos como 
mecanismo para se assegurar do recolhimento do IPI, configurando-se a cobrança como 
tributo da espécie Taxa de Poder de Polícia. Na seara fiscal, os mecanismos de controle 
servem aos interesses de quem controla (tributante), não aos interesses do controlado 
(tributado), que, em princípio, não tem interesse algum em ser alvo da fiscalização. 
Assim, o fornecimento de selo de controle tanto não é serviço que o produtor (se não 
fosse obrigado a tanto) simplesmente não teria interesse em adquiri-lo no mercado; 
muito pelo contrário, é possível cogitar inclusive que seria financeiramente razoável 
despender recursos para se desobrigar dessa custosa regra. Com isso, reafirma-se a 
compreensão de que o ressarcimento sob análise é tributo da espécie Taxa do Poder de 
Polícia, de modo que há vício de forma na sua instituição por norma infralegal. 
 
 STJ. REsp 1.405.244-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/08/2018, DJe 13/11/2018 (Tema 761) 
 
SÚMULA N. 614 
O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de 
IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.  
 
Primeira Seção, aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018. 
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SÚMULA N. 553 
Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é 
competente a Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente 
contra a Eletrobrás. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de 
sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional 
Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção. 
 
 
DIREITO AMBIENTAL 
4. Da política nacional e o sistema nacional do meio ambiente (I) – Princípios e 
objetivos da Política nacional do meio ambiente. Instrumentos de execução da Política 
nacional do meio ambiente. 
 
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) O detentor que tenha recebido a servidão ambiental, de 
forma gratuita, em razão do caráter personalíssimo dessa, não poderá aliená-la a título 
oneroso e em caráter definitivo.  
(ERRADO) 
 
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) O estabelecimento de normas e padrões nacionais de 
controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante 
audiência dos ministérios competentes, é atribuição privativa do IBAMA.  
(ERRADO) 
 
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) A competência para administrar o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e o Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais é do 
CONAMA.  
(ERRADO) 
 
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) O órgão superior do SISNAMA é o CONAMA, que tem a 
função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas 
diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.  
(ERRADO) 
 
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) Como forma de recuperar os danos ambientais existentes, o 
proprietário ou possuidor de imóvel poderá instituir servidão ambiental por instrumento 
público, particular ou por termo administrativo, exceto em áreas de preservação 
permanente e exceto em relação à reserva legal mínima exigida. 
 (CERTO) 
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(Juiz TJRJ 2016 VUNESP) A Lei de Política Nacional instituiu o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA, formado por um conjunto de órgãos, dentre eles, o Órgão 
Central Superior, que seria a Secretaria Especial do Meio Ambiente.  
(ERRADO) 
 
(Juiz TJRJ 2016 VUNESP) O Conama é um dos mais atuantes e expressivos órgãos do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, na qualidade de órgão colegiado, composto por 
representantes federais e estaduais.  
(ERRADO) 
 
 
DIFUSOS E COLETIVOS / CONSUMIDOR 
4. Ação Civil Pública (Teoria Geral do Processo Coletivo III): Do litisconsórcio e 
intervenção de terceiros. Da conexão, continência e litispendência. 
 
Os julgados sobre o tema foram tratados na FJ III. 
 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
4. Do inquérito policial (II): incomunicabilidade, sigilo, atuação do advogado, 
conclusão/encerramento do inquérito policial, indiciamento, arquivamento 
(procedimento, espécies e surgimento de novas provas), termo circunstanciado. Da 
Investigação criminal pelo Ministério Público. Do atestado de antecedentes. Da Ação 
Penal (I): considerações preliminares, condições da ação e classificação: Da ação penal 
pública incondicionada. Da ação penal pública condicionada à representação. Da ação 
penal privada exclusiva. 
 
Julgados sobre inquérito policial: foram tratados na FJ III. 
 
Validade da súmula 608 do STF  
A ação penal é pública incondicionada no estupro praticado mediante violência real. A 
súmula 608 do STF permanece válida. 
STF. 1ª Turma. HC 125360/RJ, Julgado em 27/2/2018 (Info 892). 
 
Princípio da indivisibilidade da ação penal privada 
Não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática 
delituosa, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia 
tácita ao direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos 
quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal. 
STF. 1ª Turma. Inq 3526/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 2/2/2016 (Info 
813). 
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Crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher e ação penal 
pública 
A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no 
âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada. (...) Sobre o tema, a Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 
Representativo da Controvérsia n. 1.097.042-DF, submetido ao rito dos recursos 
especiais repetitivos – regulado pelo art. 543-C do CPC de 1973 –, firmou o 
entendimento de que "a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em 
detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública condicionada à 
representação da vítima" (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. 
Jorge Mussi, DJe 21/5/2010 – Tema 177). Todavia, em sessão realizada em 9/2/2012, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.424, com efeito erga omnes, em que atribuiu 
orientação, conforme à Constituição, aos arts. 12, I, 16 e 41, todos da Lei n. 
11.340/2006, acolhendo, assim, tese oposta à jurisprudência consolidada desta Corte, ao 
assentar que os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito 
doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada. Concluiu-se, em suma, 
que, não obstante permanecer imperiosa a representação para crimes dispostos em leis 
diversas da Lei n. 9.099/95, como o de ameaça e os cometidos contra a dignidade 
sexual, nas hipóteses de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, 
praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pública 
incondicionada. Já em consonância com o referido julgamento do Excelso Pretório 
acerca do tema, a Terceira Seção houve por bem editar a Súmula n. 542, publicada no 
DJe 26/8/2015 – o que reforça, ainda mais, a revisão da tese fixada no REsp 
representativo da controvérsia n. 1.097.042-DF, a fim de adequá-lo ao entendimento 
externado pela Suprema Corte, considerando os princípios da segurança jurídica, da 
proteção da confiança e da isonomia, nos termos dos arts. 927, § 4º, do CPC de 2015 e 
256-S do Regimento Interno do STJ (Emenda Regimental n. 24/2016).  
Pet 11.805-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, 
julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017. (Tema 177 - Revisão) 
 
Inépcia caso a denúncia se baseie apenas no fato de que o réu era Diretor-Presidente 
da empresa 
O Ministério Público ofereceu denúncia contra alguns sócios da empresa, dentre eles o 
Diretor-Presidente, afirmando, quanto a este, que praticou o crime de evasão de divisas 
porque detinha o domínio do fato e que não seria crível que a empresa movimentasse 
altos valores para o exterior sem que ele soubesse. 
O STF entendeu que esta denúncia é inepta. 
Não há óbice para que a denúncia invoque a teoria do domínio do fato para dar suporte 
à imputação penal, sendo necessário, contudo, que, além disso, ela aponte indícios 
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convergentes no sentido de que o Presidente da empresa não só teve conhecimento do 
crime de evasão de divisas, como dirigiu finalisticamente a atuação dos demais 
acusados. 
Assim, não basta que o acusado se encontre em posição hierarquicamente superior. Isso 
porque o próprio estatuto da empresa prevê que haja divisão de responsabilidades e, em 
grandes corporações, empresas ou bancos há controles e auditorias exatamente porque 
nem mesmo os sócios têm como saber tudo o que se passa. 
STF. 2ª Turma. HC 127397/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/12/2016 (Info 
850). 
 
Honorários advocatícios sucumbenciais em ação penal privada extinta sem julgamento 
de mérito 
É possível condenar o querelante em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese 
de rejeição de queixa-crime por ausência de justa causa. 
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.218.726-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 22/6/2016 
(Info 586). 
 
Ministério Público e contagem de prazo 
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o 
Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, 
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou 
por mandado. STJ. 3ª Seção. REsp 1.349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 
julgado em 23/8/2017 (recurso repetitivo) (Info 611) 
 
Ação penal e constituição definitiva do crédito tributário 
Para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário 
(Súmula Vinculante 24), sendo desnecessária a juntada integral do Procedimento 
Administrativo Fiscal correspondente. (...) Cumpre informar, de início, que a 
materialidade dos crimes listados no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/1990 apenas 
se verifica com a constituição definitiva do crédito tributário, situação que ocorre por 
meio do procedimento tributário devidamente instaurado. Assim, o direito penal apenas 
passa a ter lugar após verificada a adequada tipicidade da conduta imputada. Nesse 
contexto, não se revela indispensável a juntada dos documentos tributários, mas apenas 
a comprovação da constituição definitiva do crédito tributário. Eventual desconstituição 
do que foi averiguado tributariamente não pode ser feito no juízo criminal, cabendo ao 
recorrente se valer dos meios próprios para tanto. Em suma: a) para o início da ação 
penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 
24), não sendo necessária a juntada integral do Procedimento Administrativo Fiscal – 
PAF correspondente; b) a validade do crédito fiscal deve ser examinada no Juízo cível, 
não cabendo à esfera penal qualquer tentativa de sua desconstituição; c) caso a defesa 
entenda que a documentação apresentada pelo Parquet é insuficiente e queira esmiuçar a 
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dívida, pode apresentar cópia do referido PAF ou dizer de eventuais obstáculos 
administrativos; e d) se houver qualquer obstáculo administrativo para o acesso ao 
procedimento administrativo fiscal respectivo, a parte pode sugerir ao Juiz sua atuação 
até mesmo de ofício, desde que aponte qualquer prejuízo à defesa, que possa interferir 
na formação do livre convencimento do julgador. STJ.  
RHC 94.288-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, julgado em 
22/05/2018, DJe 30/05/2018 
 
Termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental e ação penal 
A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede a 
instauração de ação penal. (...) As Turmas especializadas em matéria penal do STJ 
adotam a orientação de que, em razão da independência das instâncias penal e 
administrativa, a celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a 
persecução penal, repercutindo apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da 
pena. Nesse sentido: AgRg no AREsp 984.920-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
Sexta Turma, DJe 31/08/2017 e HC 160.525-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 
DJe 14/03/2013. Assim, "mostra-se irrelevante o fato de o recorrente haver celebrado 
termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual o Parquet, dispondo de elementos 
mínimos para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que as condutas tenham sido 
objeto de acordo extrajudicial " (RHC 41.003-PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 
DJe 03/02/2014). Desse modo, a assinatura do termo de ajustamento de conduta, 
firmado entre denunciado e o Estado, representado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal 
das condutas imputadas ao acusado. STJ. APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 
unanimidade, julgado em 02/05/2018, DJe 10/05/2018 
 
A ação penal que apura a prática de crime de peculato de quantia de natureza sui 
generis com estreita derivação tributária e sua suspensão enquanto o débito estiver 
pendente de deliberação na esfera administrativa em razão de parcelamento perante a 
Procuradoria do Estado 
A ação penal que apura a prática de crime de peculato de quantia de natureza sui 
generis com estreita derivação tributária, por suposta apropriação, por Tabelião, de 
valores públicos pertencentes a Fundo de Desenvolvimento do Judiciário deve ser 
suspensa enquanto o débito estiver pendente de deliberação na esfera administrativa em 
razão de parcelamento perante a Procuradoria do Estado. (...) Em breve delineamento 
fático, registre-se que o impetrante foi denunciado pela prática do crime de peculato 
doloso em continuidade delitiva (arts. 312 c/c 71 do CP), em face de suposta 
apropriação de valores públicos pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento do 
Judiciário – FDJ, durante período em que exerceu a titularidade de Tabelião de 
Serventia Extrajudicial. Cabe salientar, ainda, que tais valores foram posteriormente 
parcelados junto à Administração, sendo a dívida parcialmente adimplida. Diante desse 
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contexto, a principal insurgência trazida no habeas corpus impetrado pelo acusado 
consiste na falta de justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal, porquanto a 
ausência de individualização de sua conduta no sentido de se apropriar de verbas 
públicas compromete a tipificação do delito como peculato. Sustenta, ademais, que o 
parcelamento da quantia perante a Procuradoria do Estado – considerando a sua 
natureza tributária – resulta na suspensão de sua exigibilidade. Inicialmente, importa 
ressaltar, da análise da Lei Estadual n. 9.278/2009 (responsável por enumerar as receitas 
que compõem o referido fundo), que os valores discutidos possuem patente natureza sui 
generis, porém, guardam estreita derivação tributária, ainda que parcialmente, uma vez 
que inexiste qualquer previsão acerca de quais verbas submetidas ao rol do art. 3º da 
aludida lei estariam sob responsabilidade de repasse do Tabelião, inviabilizando, com 
isso, melhor definição quanto a sua natureza jurídica. Desta feita, a despeito de a 
conduta analisada não se amoldar a crime contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/1990) 
– pois se trata de agente equiparado à funcionário público (art. 327 do CP) –, de certo 
que o débito originário do ilícito penal é composto por quantias das mais variadas 
naturezas, dentre as quais se incluem as de origem tributária.  
Deve-se alertar, ainda, que os bens jurídicos tutelados pelo peculato são o interesse 
público moral e patrimonial da Administração Pública alinhando-se à probidade 
administrativa. Nos crimes contra a ordem tributária, por seu turno, a despeito da 
inexistência de consenso doutrinário, tutela-se a política socioeconômica do Estado de 
forma ampla. Nessa linha de raciocínio, também não se desconhece que os precedentes 
firmados pela Sexta Turma do STJ (v.g. HC 239.127-RS, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior) consagram a orientação de que não há óbice à persecução penal nas hipóteses 
que envolvem lesão afeta a diversos bens jurídicos tutelados – o que, em princípio, se 
amoldaria a conduta estabelecida no art. 312 do CP. Todavia, necessária a aplicação 
do distinguishing para afastar a subsunção do caso em exame aos precedentes desta 
Corte Superior. Isso porque, na presente hipótese, o delito pressupõe um crédito 
tributário, ainda pendente de deliberação na seara administrativa.  
De mais a mais, a imputação penal em exame deve se submeter à mesma ratio que deu 
origem ao verbete n. 24 de súmula vinculante do STF – segundo o qual “não se tipifica 
crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo” –, já que os fatos narrados na 
inaugural acusatória pressupõem a apropriação de valores de natureza sui generis, 
porém, com substancial carga tributária, possibilitando, inclusive, o parcelamento do 
débito perante a Administração.  
Diante desse cenário, enquanto pendente de deliberação na esfera administrativa o 
referido débito – frise-se, in casu, composto por valores que também têm origem 
tributária –, não poderá ser imputado ao impetrante o fato típico descrito na denúncia, 
considerando o viés de ultima ratio do Direito Penal no ordenamento jurídico.  
STJ. RHC 75.768-RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, por maioria, julgado em 
15/8/2017, DJe 11/9/2017. 
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Denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP, qualificada pela violência 
doméstica, e sua não ocorrência no ambiente familiar 
Não é inepta a denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP – lesão corporal 
leve –, qualificada pela violência doméstica, tão somente em razão de o crime não ter 
ocorrido no ambiente familiar. (...) A controvérsia de que trata o habeas corpus envolve 
discussão a respeito do trancamento da ação penal, em razão de alegada inépcia da 
denúncia fundamentada no art. 129, § 9º, do Código Penal. Isso porque, a conduta 
estabelecida no tipo penal não se amoldaria às hipóteses em que a agressão física, ainda 
que entre irmãos, tenha ocorrido na sede da empresa em que o autor e a vítima 
trabalhavam. Com efeito, da simples leitura do artigo mencionado, verifica-se que a 
lesão corporal qualificada pela violência doméstica não exige que as agressões ocorram 
em contexto familiar de forma peremptória, apresentando, em verdade, diversos núcleos 
alternativos. Portanto, cuidando-se de lesões corporais praticadas contra irmão, a 
conduta já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal tratado, o qual não exige 
que a lesão seja contra familiar e também em contexto familiar, sendo suficiente a 
configuração da primeira elementar. De acordo com a doutrina, nesses casos, é 
"dispensável a coabitação entre o autor e a vítima, bastando existir a referida relação 
parental. Assim, se numa confraternização de família, que há muito não se reunia, um 
irmão, vindo de Estado longínquo, agride o outro, ferindo-o na sua saúde física ou 
mental, terá praticado o crime de violência doméstica". STJ. RHC 50.026-PA, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, julgado em 3/8/2017, DJe 16/8/2017. 
 
 
DIREITO PENAL 
4. Da teoria geral do crime (III): Iter criminis. Tentativa. Desistência voluntária. 
Arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime impossível. Ilicitude. Estado 
de necessidade. Legítima defesa. 
 
Na punição da tentativa, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor 
será a fração da causa de diminuição 
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à 
punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, 
diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem 
jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência do STJ adota critério de diminuição 
do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado 
representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração 
da causa de diminuição. 
 
STJ. 5ª Turma. HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2016. 
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Arrependimento eficaz e desistência voluntária devem acontecer antes do crime se 
consumar 
O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis 
a delito que não tenha sido consumado. 
 
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1549809/DF, 02/02/2016. 
 
Critério para redução da pena em caso de arrependimento posterior 
A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento 
posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição 
da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em 
função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. 
 
STJ. 6ª Turma. HC 338.840/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 
04/02/2016. 
 
Súmula 567-STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por 
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna 
impossível a configuração do crime de furto. 
 
Aqui o STJ adotou a teoria objetiva temperada (STJ. HC 351.194/SP, Rel. Min. Ribeiro 
Dantas, julgado em 02/06/2016). 
 


