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Repercussão Geral: STF decidirá cabimento de ação penal
privada subsidiária da pública após prazo de 15 dias.

O STFreconheceu repercussão geral em recurso que discute o cabimento de j
ação penal privada subsidiária da pública após o prazo de 15 dias, na
hipótese de o Ministério Público não oferecer denúncia, promover o
arquivamento ou requisitar diligências externas no prazo legal. A matéria,
considerada constitucional por maioria dos votos no Plenário Virtual, terá o mérito j
examinado nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 859251
pelo Plenário da Corte. O recurso também apresenta discussão quanto à ocorrência j
ou não de prejudicialidade da queixa quando o MP atuar após o prazo legal de 151
dias, previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal (CPP), para propositura i
da ação penal. (FONTE: Notícias do STF - 04/05/2015).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR
OFENSAS PROFERIDAS POR INTERNAUTA E VEICULADAS EM
PORTAL DE NOTÍCIAS. A sociedade empresária gestora de portal
de noticias que disponibilize campo destinado a comentários
de internautasterá responsabilidade solidária por comentários,
postados nesse campo, que, mesmo relacionados à matéria
jornalística veiculada, sejam ofensivos a terceiro e que tenham
ocorrido antes da entrada em vigor do marco civil da internet
(Lei 12.965/2014). REsp 1.352.053-AL, Rei. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015.
(INFORMATIVO STJ N° 558).

l
| DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSAS PUBLICADAS EM BLOG E
j NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
| PELO OFENDIDO. Na hipótese em que tenham sido publicadas,
| em um blog, ofensas à honra de alguém, incumbe ao ofendido
| que pleiteia judicialmente a identificação e rastreamento dos
| autores das referidas ofensas - e não ao provedor de
| hospedagem do blog - a indicação específica dos URLs das
| páginas onde se encontram as mensagens. REsp 1.274.971-
j RS, Rei. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/3/
| 2015, DJe 26/3/2015. (INFORMATIVO STJ N° 558).

l
l
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NOVAS SUMULAS DO STJ
| N° 520: O benefício de saída temporária no âmbito da
| execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação
i à autoridade administrativa do estabelecimento prisional.
- N° 521: A legitimidade para a execução fiscal de multa
J pendente de pagamento imposta em sentença condenatória
• é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
l N" 522: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante
l autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
| autodefesa.
| N° 523: A taxa de juros de mora incidente na repetição de
| indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada
• para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a
- incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando
J prevista na legislação local, vedada sua cumulação com
* quaisquer outros índices.
l N°524: No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas
l sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por
| sociedade empresária de trabalho temporário for de
| intermediação, devendo, entretanto, englobar também os
| valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por
• ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de
l obra.

J N°525:A Câmara de Vereadores não possui personalidade
J jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo
t demandar em juízo para defender os seus direitos
l institucionais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGITIMIDADE DO MP:
PARA PROMOVER MEDIDA QUE GARANTA O PAGAMENTO i
DE MULTA PENAL. O Ministério Público tem legitimidade
para promover medida assecuratória que vise à garantia '
do pagamento de multa imposta por sentença penal l
condenatória. É certo que, com a edição da Lei 9.268/1996, a qual |
deu nova redação ao art. 51 do CP, modificou-se o procedimento de i
cobrança da pena de multa, passando-se a aplicar as regras referentes.
à Fazenda Pública. Cabe referir, por oportuno, que não obstante a '
pena de multa tenha passado a ser considerada dívida de valor, não l
perdeu sua natureza jurídica de sanção penal. Todavia, na hipótese |
em análise, discute-se a legitimidade do Ministério Público não para i
cobrança de pena de multa - esta sim de legitimidade da Fazenda,
Pública -, mas para promover medida assecuratória, a qual está'
assegurada tanto pelos termos do art. 142 do CPP quanto pela própria l
titularidade da ação penal, conferida pela Constituição Federal. |
Precedentes citados: Resp 1.115.275-PR, Quinta Turma, DJe4/ll/i
2011); e RMS 21.967-PR, Quinta Turma, DJe 2/3/2009. (STJ - REsp
1.275.834-PR, Rei. Min. Ericson Maranho (Desembargador
convocado do TJ-SP), julgado em 17/3/2015, DJe 25/3/2015. l
INFORMATIVO STJ N° 558).

DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA REALIZADA POR
ESTIMATIVA DE CONSUMO. Na falta de hidrômetro ou;
defeito no seu funcionamento, a cobrança pelo fornecimento l
de água deve ser realizada pela tarifa mínima, sendo vedada |
a cobrança por estimativa, tendo em vista que é da concessionária i
a obrigação pela instalação do hidrômetro. Isso porque a tarifa deve,
ser calculada com base no consumo efetivamente medido no'
hidrômetro, sendo a tarifa por estimativa de consumo ilegal por ensejar l
enriquecimento ilícito da concessionária. (STJ - REsp 1.513.218-1
RJ, Rei. Min. Humberto Martins, julgado em 10/3/2015, DJe |
13/3/2015. INFORMATIVO STJ N° 557).

É LEGÍTIMA A DIVULGAÇÃO DE VENCIMENTOS DE
SERVIDORES. O Plenário do STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 652777, decidiu, por
unanimidade, que é legítima a publicação, inclusive em sítio
eletrônico mantido pela Administração Pública, do nome de
servidores e dos valores dos correspondentes vencimentos
e vantagens pecuniárias. A decisão terá efeito em, pelo menos,
334 processos sobrestados em tribunais de todo o país, que discutem
o mesmo tema. (Notícias do STF - Processo: ARE 652777 - SP).

O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE INTERFERIR EM
CRITÉRIOS FIXADOS POR BANCA EXAMINADORA DE
CONCURSO. "Os critérios adotados por banca examinadora de
concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário." Esta tese de
repercussão geral foi fixada pelo Plenário do STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 632853. Por maioria de votos, os
ministros reafirmaram jurisprudência do Tribunal e assentaram que,
apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no mérito
administrativo para rever critérios de correção e de
avaliação impostos pela banca examinadora. A decisão terá
efeito em, pelo menos, 196 processos sobrestados em tribunais de
todo o país, que discutem o mesmo tema. (Notícias do STF -
Processo: RE 632853 - CE).
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