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SUMULAS DO STJ
N° 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são

cabíveis honorários advocatícios.
N° 518: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula.

N° 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não

impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a

intimação do advogado da parte executada.
N" 516: Acontribuição de intervenção no domínio económico para o Incra (Decreto-Lei n.

1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/
1989,8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.J

PRECATÓRIOS
Governos deverão pagar precatórios atrasados até fim de 2020

0 Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta quarta-feira (25/03/15)
como se dará, a partir de agora, o pagamento dos precatórios, valores
que o Estado deve a cidadãos. No julgamento, ficou decidido que as
dívidas já reconhecidas pela Justiça e ainda não pagas deverão ser
quitadas até o final de 2020. Além disso, a partir desta quinta (26/037
1 5), as dívidas passarão obrigatoriamente a ser corrigidas pelo índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), medida
da inflação do IBGE que leva em conta a variação do custo de vida
médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos das
11 principais regiões metropolitanas do país. (Fonte: www.g1.Rlobo.com)

STF - Plenário define efeitos da decisão nas ADIs sobre
emenda dos precatórios

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento sobre a modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional
(EC) 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios.
Segundo a decisão, tomada em questão de ordem nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, fica mantido parcialmente o regime
especial criado pela emenda pelo período de cinco anos, contados a partir
de janeiro de 2016. Foi ainda fixado um novo índice de correção monetária
e estabelecida a possibilidade de compensação de precatórios vencidos
com o estoque de créditos já inscritos em dívida ativa.

STF - QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425
1. Modulação de efeitos que dê sobrevida ao regime especial de pagamento de
precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n° 62/2009, por 5 (cinco)

l exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 2. Conferir
| eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos

da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n° 12.919/13 e n°
1 3.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 3. Quanto
às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1.
Consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por
ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional n° 62/2009,
desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a
quitação de precatórios portais modalidades; 3.2. Fica mantida a possibilidade
de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores
e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de
40% do valor do crédito atualizado. 4. Durante o período fixado no item 1
acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais min imos da receita corrente
líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções
para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento
de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 5. Delegação de competência ao Conselho
Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa
que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de
depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a
possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros,
com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção
do credor do precatório. 6. Atribuição de competência ao Conselho Nacional
de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos
entes públicos na forma da presente decisão. (FONTE: www.stf.jus.br)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. |

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL j
PARAATUAR NO ÂMBITO DO STJ. O Ministério Público j
Estadual tem legitimidade para atuar diretamentei
como parte em recurso submetido a julgamento,

perante o STJ. O texto do § 1° do art. 47 da LC 75/1993 é

expresso no sentido de que as funções do Ministério Público

Federal perante os Tribunais Superiores da União somente l
podem ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-1

Geral da República. A par disso, deve-se perquirir quais as |
funções que um Subprocurador-Geral da República exerce |

perante o STJ. É evidente que o Ministério Público, tanto |

aquele organizado pela União quanto aquele estruturado i

pelos Estados, pode ser parte e custos legis, seja no âmbito.

cível ou criminal. Nesse passo, tendo a ação (cível ou penal)

sido proposta pelo Ministério Público Estadual perante o'

primeiro grau de jurisdição, e tendo o processo sido alçado l

ao STJ por meio de recurso, é possível que esse se valha l

dos instrumentos recursais necessários na defesa de seus |
interesses constitucionais. Nessas circunstâncias, o|

Ministério Público Federal exerce apenas uma de suas|

funções, qual seja: a de custos legis. Isto é, sendo o recurso i

do Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal,,

à vista do ordenamento jurídico, pode opinar pelo provimento

ou pelo desprovimento da irresignação. Assim, cindido em

um processo o exercício das funções do Ministério Público l

(o Ministério Público Estadual sendo o autor da ação, e o l

Ministério Público Federal opinando acerca do recurso |

interposto nos respectivos autos), não há razão legal, nem |

qualquer outra ditada pelo interesse público, que autorize |

restringir a atuação do Ministério Público Estadual enquanto i
parte recursal, realizando sustentações orais, interpondo i

agravos regimentais contra decisões, etc. Caso contrário,,

seria permitido a qualquer outro autor ter o referido direito e

retirar-se-ia do Ministério Público Estadual, por exemplo, o l

direito de perseguir a procedência de ações penais e de l

ações de improbidade administrativa imprescindíveis à ordem |

social. EREsp 1.327.573-RJ, Rei. originário e votoj
vencedor Min. Ari Pargendler, Rei. para acórdão Min. |
Nancy Andrighi, julgado em 17/12/2014, DJe 27/2/2015. |

(INFORMATIVO STJ N° 556).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.j
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR AUTORIDADE i
INCOMPETENTE E PRESCRIÇÃO. Quando a autoridade

que receber a denúncia for incompetente em razão de

prerrogativa de foro do réu, o recebimento da peça acusatória

será ato absolutamente nulo e, portanto, não interromperá l

a prescrição. Precedente citado do STJ: REsp 819.168-1

PE, Quinta Turma, DJ 5/2/2007. Precedente citado do STF: [

HC 63.556-RS, Segunda Turma, DJ 9/5/1986. APn 295-1
RR, Rei. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/12/2014, DJe |
12/2/2015. (Informativo STJ N° 555).
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