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STF E COMPETÊNCIA EM DECISÕES NEGATIVAS DO CNMP
O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e
julgar ações decorrentes de decisões negativas do CNMP e do CNJ.
Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, não
conheceu de mandado de segurança impetrado para fins de anular
decisão do CNMP proferida em Reclamação para Preservação da
Autonomia do Ministério Público - RPA, que mantivera avocação de
inquérito civil público instaurado para investigar atos praticados nol
âmbito da administração superior de Ministério Público estadual.
(Mandado de Segurança n°33163/DF, rei. orig. Min. Marco Aurélio, red.
p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 5.5.2015. (Informativo STF n° 784).j

NOVAS SUMULAS DO STJ
r'
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l N° 526:0 reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento
|de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
| prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
| no processo penal instaurado para apuração do fato.
i N° 527: O tempo de duração da medida de segurança não deve
• ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao

delito praticado.
• N° 528: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga
• remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de
l tráfico internacional.
l N" 529: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o
|ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e
| exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do
i dano.
• N° 530: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar

a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
J ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa
l média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações
l da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para
| o devedor.
| N° 531: Em ação monitoria fundada em cheque prescrito ajuizada
| contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
i subjacente à emissão da cártula.

i DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) POR
| ASSALTO OCORRIDO NO INTERIOR DE BANCO POSTAL. A ECT é
i responsável pelos danos sofridos por consumidor que foi
• assaltado no interior de agência dos Correios na qual é
. fornecido o serviço de banco postal. [...] Com efeito, o

consumidor efetivamente crê que o banco postal
(correspondente bancário) nada mais é do que um banco com

l funcionamento dentro de agência dos Correios. REsp
l 1.183.121-SC, Rei. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
| 24/2/2015, DJe 7/4/2015. (INFORMATIVO STJ N° 559).

J DIREITO PENAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS EM RAZÃO
I DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. A prática de falta grave
| impõe a decretação da perda de até 1/3 dos dias remidos,
| devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei 7.210/

1984, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 12.432/2011,
ser interpretada como verdadeiro poder-dever do magistrado,

l ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fração
| da perda, que terá como limite máximo 1/3 dos dias remidos.
• AgRg no REsp 1.430.097-PR, Rei. Min. Felix Fischer, julgado
j em 19/3/2015, DJe 6/4/2015. (INFORMATIVO STJ N° 559).

| DIREITO PENAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ENTREGA DE
| DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA.
l Para a configuração do crime consistente em "permitir, confiar

ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não
I

1 *- 5"' 11 \ yuw \_ii_ Y \ _ H _ U I V J a u LWI nvbwi a jjciiua nau

habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir
| suspenso" (art. 310 do CTB), não é exigida a demonstração de
| perigo concreto de dano. Trata-se, portanto, de crime de perigo
.abstraio. REsp 1.468.099-MG, Rei. Min. Nefi Cordeiro, julgado

em 19/3/2015, DJe 15/4/2015. (INFORMATIVO STJ N° 559).

STF FIXA REQUISITOS PARA ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM INVESTIGAÇÕES PENAIS
O STF reconheceu a legitimidade do MP para promover,
por autoridade própria, investigações de natureza
penal e fixou os parâmetros da atuação do MP. Por
maioria, o Plenário negou provimento ao Recurso
Extraordinário N° 593727, com repercussão geral
reconhecida. Entre os requisitos, os ministros frisaram
que devem ser respeitados, em todos os casos, os direitos
e garantias fundamentais dos investigados e que os atos
investigatórios - necessariamente documentados e
praticados por membros do MP - devem observar as
hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, bem
como as prerrogativas profissionais garantidas aos
advogados, como o acesso aos elementos de prova que
digam respeito ao direito de defesa. Destacaram ainda a
possibilidade do permanente controle jurisdicional de tais
atos. (Noticias do STF - Dia 12/05/2015. RE 593727).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA j
PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE IMPROBIDADE!
ADMINISTRATIVA. Compete à Justiça Estadual - e não à l
Justiça Federal - processar e julgar ação civil pública de |
improbidade administrativa na qual se apure irregularidades i
na prestação de contas, por ex-prefeito, relacionadas a|
verbas federais transferidas mediante convénio ei
incorporadas ao património municipal, a não ser que exista i
manifestação de interesse na causa por parte da União, de,
autarquia ou empresa pública federal. CC 131.323-TO, Rei.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/3/2015,;
DJe 6/4/2015. (Informativo STJ N° 559).

DIREITO PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA
SOCIAL E DEVOLUÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDAANTES DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Não extingue a punibilidade
do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3°, do CP)
a devolução à Previdência Social, antes do recebimento da
denúncia, da vantagem percebida ilicitamente, podendo a
iniciativa, eventualmente, caracterizar arrependimento
posterior, previsto no art. 16 do CP. [...]. Dessa forma, não é
possível aplicação, por analogia, da causa extintiva de
punibilidade prevista no art. 9° da Lei 10.684/2003 pelo
pagamento do débito ao estelionato previdenciário, pois não
há lacuna involuntária na lei penal a demandar o procedimento
supletivo, de integração do ordenamento jurídico. REsp
1.380.672-SC, Rei. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 24/
3/2015, DJe 6/4/2015. (INFORMATIVO STJ N° 559).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEVER DE UTILIZAÇÃO j

DO SISTEMA BRAILLE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. As

instituições financeiras devem utilizar o sistema braille na.
confecção dos contratos bancários de adesão e todos os
demais documentos fundamentais para a relação de consumo
estabelecida com indivíduo portador de deficiência visual. REsp
1.315.822-RJ. Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/3/j
2015, DJe 16/4/2015.
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