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RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – Principais Julgados (19/05/2015 a 20/09/2015) 
 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
 

634 Controvérsia: "inclusão do ISS na base de 
cálculo da COFINS/PIS." 

RESP 1330737 10/06/15 Não 
publicado 

até a data de 
consulta 

EMENTA:  

 

 
             

DIREITO  CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

874 "O Banco do Brasil, na condição de mero 
operador e gestor do Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos - CCF, não detém 
legitimidade passiva para responder por danos 
resultantes da ausência de notificação prévia do 
correntista acerca de sua inscrição no referido 
cadastro, obrigação que incumbe ao banco 
sacado, junto ao qual o correntista mantém 
relação contratual". 

RESP 1354590 09/09/15 15/09/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 543-C). PROCESSUAL 
CIVIL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 
EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS - CCF. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BANCO DO 
BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADOR E GESTOR DO SISTEMA. COMPARAÇÃO DO CCF 
COM MERO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O Banco do Brasil, na condição de mero operador 
e gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, não detém legitimidade passiva para 
responder por danos resultantes da ausência de notificação prévia do correntista acerca de sua inscrição 
no referido cadastro, obrigação que incumbe ao banco sacado, junto ao qual o correntista mantém relação 
contratual". 
2. Mostra-se equivocada a comparação entre a função, de interesse predominantemente privado, de 
serviço de proteção ao crédito comercial, que opera com recursos privados de cada empresário ou 
sociedade empresária, sem risco sistêmico, e a função, de interesse público relevante, desempenhada 
pelo operador do CCF, de proteção de todo o sistema financeiro, o qual opera com recursos captados com 
a população (economia popular). 
3. Recurso especial desprovido. 
(REsp 1354590/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 
15/09/2015) 

 

 



DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

893 "No âmbito do cumprimento de sentença arbitral 
condenatória de prestação pecuniária, a multa 
de 10% (dez por cento) do artigo 475-J do CPC 
deverá incidir se o executado não proceder ao 
pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da juntada do mandado de citação 
devidamente cumprido aos autos (em caso de 
título executivo contendo quantia líquida) ou da 
intimação do devedor, na pessoa de seu 
advogado, mediante publicação na imprensa 
oficial (em havendo prévia liquidação da 
obrigação certificada pelo juízo arbitral)". 

RESP 1102460 17/06/15 23/09/15 

EMENTA: 
 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ACÓRDÃO ESTADUAL DANDO 
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA, POR 
CONSIDERAR DESCABIDA A INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC NO ÂMBITO DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 
1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: No âmbito do cumprimento de sentença arbitral condenatória de 
prestação pecuniária, a multa de 10% (dez por cento) do artigo 475-J do CPC deverá incidir se o 
executado não proceder ao pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do 
mandado de citação devidamente cumprido aos autos (em caso de título executivo contendo quantia 
líquida) ou da intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial 
(em havendo prévia liquidação da obrigação certificada pelo juízo arbitral). 
2. O Código de Processo Civil, assim como a Lei da Arbitragem, confere a natureza de título executivo 
judicial à sentença arbitral, distinguindo apenas o instrumento de comunicação processual do executado. 
Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença arbitral, a angularização da relação jurídica 
processual dar-se-á mediante citação do devedor no processo de liquidação ou de execução em vez da 
intimação promovida nos processos sincréticos (nos quais ocorrida a citação no âmbito de precedente 
fase de conhecimento). 
Eis, portanto, a única diferença procedimental entre o cumprimento da sentença proferida no processo 
civil e o da sentença arbitral. 
3. Nessa ordem de ideias, à exceção da ordem de citação (e não de intimação atinente aos processos 
sincréticos), a execução da sentença arbitral condenatória de obrigação de pagar quantia certa observa o 
mesmo procedimento previsto para as sentenças civis de idêntico conteúdo, qual seja, o regime previsto 
nos artigos 475-J a 475-R do CPC. 
4. A multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 475-J do CPC (aplicável no âmbito do cumprimento 
de título representativo de obrigação pecuniária líquida) tem por objetivo garantir a maior efetividade e 
celeridade na prestação jurisdicional, tornando onerosa a recalcitrância do devedor em desobedecer o 
comando sentencial ao qual submetido. 
5. Consequentemente, o afastamento da incidência da referida sanção no âmbito do cumprimento de 
sentença arbitral de prestação pecuniária representaria um desprestígio ao procedimento da arbitragem 
(tornando-a um minus em relação à jurisdição estatal), olvidando-se de seu principal atrativo, qual seja, a 
expectativa de célere desfecho na solução do conflito. 
6. Caso concreto. 6.1. Em que pese a executada (ora recorrida) tenha afirmado "questionável" o 
procedimento arbitral levado a termo no presente caso "sob graves aspectos" (fl. e-STJ 92), não consta 
dos autos a notícia de existência de demanda na busca de invalidação do instrumento conclusivo daquele 
procedimento, a atual sentença arbitral. 6.2. O adimplemento voluntário da obrigação pecuniária 
(certificada no título executivo judicial) somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no 
campo de disponibilidade do exequente. Assim, permanecendo o valor em conta judicial ou mesmo 
indisponível ao credor, por opção do devedor, mantém-se, por evidente, o inadimplemento da prestação 
de pagar quantia certa, o que autoriza a imposição da multa de 10% (dez por cento) sobre a condenação 
(REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21.06.2012, DJe 05.10.2012). 
6.3. Desse modo, sendo certo que a indicação de crédito para penhora não configura pagamento 
voluntário, mas, sim, mera garantia para fins de futura impugnação da sentença exequenda, restou 
inobservado o prazo quinzenal previsto no artigo 475-J do CPC, razão pela qual se afigura impositiva a 
reforma do acórdão estadual, devendo ser restaurada a incidência da multa de 10% (dez por cento) 
cominada pela magistrada de primeiro grau. 
7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 
8/2008. 
(REsp 1102460/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 
23/09/2015) 

 
 

DIREITO PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 



918 "Para a caracterização do crime de estupro de 
vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do 
Código Penal, basta que o agente tenha 
conjunção carnal ou pratique qualquer ato 
libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O 
consentimento da vítima, sua eventual 
experiência sexual anterior ou a existência de 
relacionamento amoroso entre o agente e a 
vítima não afastam a ocorrência do crime". 

RESP 1480881 26/08/15 10/09/15 

EMENTA: 
 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. 
FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. 
ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o 
entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência 
no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a 
vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual 
(EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 
14/4/2010). 
2. No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o recorrido manteve inúmeras relações 
sexuais com a ofendida, quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ainda, 
que mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a ofendida contava 8 anos. 
3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para absolver o recorrido seguiram um padrão de 
comportamento tipicamente patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa 
natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a partir 
daí, julgar-se o réu. 
4. A vítima foi etiquetada pelo "seu grau de discernimento", como segura e informada sobre os assuntos 
da sexualidade, que "nunca manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade". 
Justificou-se, enfim, a conduta do réu pelo "discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu 
consentimento", não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento do 
réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro - "beijos e abraços" - com a 
ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos. 
5. O exame da história das ideias penais - e, em particular, das opções de política criminal que deram 
ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro - demonstra que não mais se tolera a 
provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se valem da 
imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos sexuais. 
6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à proteção da dignidade sexual de crianças e 
adolescentes, evoluímos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada preocupação 
com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do componente infanto-juvenil de nossa 
população, preocupação que passou a ser, por comando do constituinte (art. 226 da C.R.), compartilhada 
entre o Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal. 
7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos 
como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da 
população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. 
No caso de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas 
ainda imaturas - em menor ou maior grau - legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de 
iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o 
desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e 
psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é 
capaz de livremente tomar. 
8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a aclamada aceitação social da conduta 
imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida, sob 
pena de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e diferenças socioculturais 
existentes em um país com dimensões continentais e de tornar írrita a proteção legal e constitucional 
outorgada a específicos segmentos da população. 
9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001476-
20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão 
recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do Recurso Especial 
Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável 
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique 
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual 
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não 
afastam a ocorrência do crime. 
(REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/08/2015, DJe 10/09/2015) 

 

 
 



DIREITO PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

926 "É suficiente, para a comprovação da 
materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, 
do Código Penal, a perícia realizada, por 
amostragem, sobre os aspectos externos do 
material apreendido, sendo desnecessária a 
identificação dos titulares dos direitos autorais 
violados ou de quem os represente". 

RESP 1456239 12/08/15 
 

21/08/15 

RESP 1485832  

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. 
PERÍCIA SOBRE TODOS OS BENS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DOS ASPECTOS 
EXTERNOS DO MATERIAL APREENDIDO. SUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DOS 
DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.  
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e 
na Resolução n. 8/2008 do STJ. 
TESE: É suficiente, para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código 
Penal, a perícia realizada, por amostragem, sobre os aspectos externos do material apreendido, sendo 
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os represente. 
2. Não se exige, para a configuração do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, que todos os 
bens sejam periciados, mesmo porque, para a caracterização do mencionado crime, basta a apreensão 
de um único objeto. 
3. A constatação pericial sobre os aspectos externos dos objetos apreendidos já é suficiente para revelar 
que o produto é falso. 
4. A violação de direito autoral extrapola a individualidade do titular do direito, pois reduz a oferta de 
empregos formais, causa prejuízo aos consumidores e aos proprietários legítimos, fortalece o poder 
paralelo e a prática de atividades criminosas, de modo que não é necessária, para a caracterização do 
delito em questão, a identificação do detentor do direito autoral violado, bastando que seja comprovada a 
falsificação do material apreendido. 
5. Recurso especial representativo da controvérsia provido para reconhecer a apontada violação legal e, 
consequentemente, cassar o acórdão recorrido, reconhecer a materialidade do crime previsto no art. 184, 
§ 2º, do Código Penal e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais prossiga no 
julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.09.754567-7/001. 
(REsp 1456239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
12/08/2015, DJe 21/08/2015) 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. 
PERÍCIA SOBRE TODOS OS BENS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DOS ASPECTOS 
EXTERNOS DO MATERIAL APREENDIDO. SUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DOS 
DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e 
na Resolução n. 8/2008 do STJ. 
TESE: É suficiente, para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código 
Penal, a perícia realizada, por amostragem, sobre os aspectos externos do material apreendido, sendo 
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os represente. 
2. Não se exige, para a configuração do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, que todos os 
bens sejam periciados, mesmo porque, para a caracterização do mencionado crime, basta a apreensão 
de um único objeto. 
3. A constatação pericial sobre os aspectos externos dos objetos apreendidos já é suficiente para revelar 
que o produto é falso. 
4. A violação de direito autoral extrapola a individualidade do titular do direito, pois reduz a oferta de 
empregos formais, causa prejuízo aos consumidores e aos proprietários legítimos, fortalece o poder 
paralelo e a prática de atividades criminosas, de modo que não é necessária, para a caracterização do 
delito em questão, a identificação do detentor do direito autoral violado, bastando que seja comprovada a 
falsificação do material apreendido. 
5. Recurso especial representativo da controvérsia provido para reconhecer a apontada violação legal e, 
consequentemente, cassar o acórdão recorrido, reconhecer a materialidade do crime previsto no art. 184, 
§ 2º, do Código Penal e determinar que o Juiz de primeiro grau prossiga no julgamento do feito (Processo 
n. 0024.12.029829-4). 
(REsp 1485832/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
12/08/2015, DJe 21/08/2015) 

 

 

 

 

 



DIREITO PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

931 "Nos casos em que haja condenação a pena 
privativa de liberdade e multa, cumprida a 
primeira (ou a restritiva de direitos que 
eventualmente a tenha substituído), o 
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta 
o reconhecimento da extinção da punibilidade". 

RESP 1519777 26/08/15 10/09/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE 
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e 
na Resolução n. 8/2008 do STJ. 
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o 
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a 
nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 
9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter 
extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 
3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do 
recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja 
condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que 
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento 
da extinção da punibilidade. 
(REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/08/2015, DJe 10/09/2015) 

 
 

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – Principais Julgados (19/05/2015 a 20/09/2015) 
 

 

 DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

844 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos arts. 150, § 6º, e 153, § 3º, II, da 
Constituição Federal, a possibilidade de 
creditamento de IPI pela aquisição de insumos 
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota 
zero 

RE 398365 28/08/2015 21/09/2015 

EMENTA:  Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos 
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios 
da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não 
asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou 
sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. 
 
(RE 398365 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015 ) 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

220 Competência do Poder Judiciário para 
determinar ao Poder Executivo a realização de 
obras em estabelecimentos prisionais com o 
objetivo de assegurar a observância de direitos 
fundamentais dos presos. 

RE 592581 13/08/15 Não publicado 
até a data de 

consulta 

EMENTA:  

 



 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

472 Competência de guarda municipal para lavrar 
auto de infração de trânsito. 

RE 658570 06/08/15 30/09/15 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE 
MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se 
confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades 
policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção 
da segurança pública. 2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente 
previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não 
havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. 3. O Código de Trânsito Brasileiro, 
observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da federação 
para o exercício da fiscalização de trânsito. 4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os 
Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 
5. O art. 144, §8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos 
bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas 
de segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento 
da EC nº 82/2014. 6. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da 
seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de 
trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

582 Cabimento de habeas data para fins de acesso a 
informações incluídas em banco de dados 
denominado SINCOR – Sistema de Conta-
Corrente de Pessoa Jurídica, da Receita 
Federal. 

RE 673707 17/06/15 30/09/15 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. HABEAS DATA. ARTIGO 5º, LXXII, CRFB/88. LEI 
Nº 9.507/97. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 
CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. SISTEMA DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SINCOR. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. RECURSO A 
QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O habeas data, posto instrumento de tutela de direitos fundamentais, 
encerra amplo espectro, rejeitando-se visão reducionista da garantia constitucional inaugurada pela carta 
pós-positivista de 1988. 2. A tese fixada na presente repercussão geral é a seguinte: “O Habeas Data é 
garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do 
próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da 
administração fazendária dos entes estatais.” 3. O Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, conhecido também como SINCOR, registra os dados de apoio à arrecadação federal ao 
armazenar os débitos e créditos tributários existentes acerca dos contribuintes. 4. O caráter público de 
todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a 
terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das 
informações é inequívoco (art. 1º, Lei nº 9.507/97). 5. O registro de dados deve ser entendido em seu 
sentido mais amplo, abrangendo tudo que diga respeito ao interessado, seja de modo direto ou indireto. 
(…) Registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo que diga respeito 
ao interessado, seja de modo direto ou indireto, causando-lhe dano ao seu direito de privacidade.(...) in 
José Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. 
Comentários à Constituição. Editora Saraiva, 1ª Edição, 2013, p.487. 6. A legitimatio ad causam para 
interpretação de Habeas Data estende-se às pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, 
porquanto garantia constitucional aos direitos individuais ou coletivas. 7. Aos contribuintes foi assegurado 
constitucionalmente o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados 
públicos ou de caráter público, em razão da necessidade de preservar o status de seu nome, planejamento 
empresarial, estratégia de investimento e, em especial, a recuperação de tributos pagos indevidamente, 
verbis: Art. 5º. …LXXII. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público, considerado como um writ, uma garantia, um remédio constitucional 
à disposição dos cidadãos para que possam implementar direitos subjetivos que estão sendo 
obstaculados. 8. As informações fiscais conexas ao próprio contribuinte, se forem sigilosas, não importa 
em que grau, devem ser protegidas da sociedade em geral, segundo os termos da lei ou da constituição, 
mas não de quem a elas se referem, por força da consagração do direito à informação do art. 5º, inciso 
XXXIII, da Carta Magna, que traz como única ressalva o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado, o que não se aplica no caso sub examine, verbis: Art. 5º.…XXXIII - todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 



prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 9. In casu, o recorrente requereu à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil os extratos atinentes às anotações constantes do Sistema de Conta-Corrente de 
Pessoa Jurídica-SINCOR, o Sistema Conta-Corrente de Pessoa Jurídica-CONTACORPJ, como de 
quaisquer dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação federal, no que tange aos pagamentos de 
tributos federais, informações que não estão acobertadas pelo sigilo legal ou constitucional, posto que 
requerida pelo próprio contribuinte, sobre dados próprios. 10. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso 
extraordinário. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
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Disponível no 
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823 Legitimidade dos sindicatos para a execução de 
título judicial, independentemente de autorização 
dos sindicalizados. 

RE 883642 19/06/15 26/06/15 

EMENTA: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. 
LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – 
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da 
ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos 
ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de 
sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
 
(RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015 ) 

 

 
* Os dados divulgados neste informativo foram colhidos nos sites do STJ e STF, e compilados pelo Núcleo de 
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos - NURER, instituído pelo Decreto Judiciário n.º 062/2013, vinculado à 2ª 
Vice-Presidência, com a finalidade de auxiliar os Órgãos julgadores desta Corte Justiça. 
 


