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AINDA QUE NÃO TENHA HAVIDO COMUNICAÇÃO POR ESCRITO DO SINISTRO À 
EMPRESA SEGURADORA, LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO SEGURADO 
SUPREM A FORMALIDADE E PERMITEM A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO, DECIDE STJ 

O Ministro Marco Buzzi, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento a recurso 
especial da DPMG para reconhecer a suspensão do prazo prescricional em favor de assistido da 
Defensoria Pública que pleiteava o pagamento de indenização perante empresa seguradora. 

No caso julgado, o assistido havia, dentro do prazo prescricional, efetuado diversas ligações 
telefônicas à seguradora, comunicando o sinistro, sem, contudo, dela obter qualquer resposta. 
Uma vez ajuizada ação em desfavor da empresa, a mesma defendeu-se alegando a ocorrência 
de prescrição, uma vez que não teria havido comunicação por escrito do sinistro, mas tão 
somente ligações telefônicas. O TJMG, negando provimento ao recurso da DPMG, havia 
entendido que a ausência de comunicação escrita impedia a aplicação da Sumula 229 do STJ ao 
caso (o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até 
que o segurado tenha ciência da decisão). 

Dando provimento ao recurso da DPMG, o Ministro Buzzi reconheceu que “embora previsto no 
contrato que a comunicação deveria ser feita por escrito, as ligações telefônicas realizadas pelo 
recorrente suspenderam o prazo prescricional, pois alcançaram a finalidade de comunicar o 
sinistro, interpretação esta em conformidade com a boa-fé objetiva e a instrumentalidade das 
formas”.                                                                                              Para ler a decisão, clique aqui 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 
FUNDAMENTA DECISÕES UNÂNIMES DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DO STJ PELA 
IMPOSSIBILIDADE DE SE OBRIGAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO  

Tanto a 1ª quanto a 2ª Turma do STJ, que julgam matéria envolvendo direito público, têm 
entendido, à unanimidade, que, nas demandas que envolvem o direito à saúde, não optando a 
parte requerente pela inclusão da União na lide, não cabe ao Juiz Estadual determinar que se 
proceda à emenda da inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma 
vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe à parte autora escolher 
contra qual(is) ente(s) federativo(s) pretende litigar. 

As decisões têm sido proferidas, em regra, em conflitos de competências suscitados por juízos 
estaduais após a devolução dos autos pela Justiça Federal, em atenção às Sumulas 150, 224 e 
254 do STJ.  

No entender do STJ, essa orientação se aplica mesmo se tratando de demandas que envolvam 
medicamentos que não constem da RENAME/SUS, desde esses sejam devidamente registrados 
na ANVISA.                                                                   Leias as decisões  Decisão 1     Decisão 2 

MERA NOCIVIDADE DA DROGA NÃO PERMITE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE SE A 
QUANTIDADE APREENDIDA FOR PEQUENA 

Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga 
apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar 
negativamente tal circunstância. 

Com esse entendimento, o Ministro João Otávio de Noronha deu provimento a recurso especial 
da DPMG para reduzir a pena base do recorrente ao mínimo legal. Na espécie, o TJMG havia 
exasperado a pena, na 1ª fase da dosimetria, em razão da apreensão de 27 pedras de crack, 
pesando 7,1g e 2 buchas de maconha, pesando 1,6g.                    Para ler a decisão, clique aqui 

6ª TURMA DO STJ REITERA ENTENDIMENTO PELA NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE 
INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM DOMICÍLIO 

Julgando recurso em habeas corpus da DPMG, a 6ª Turma do STJ reiterou entendimento de que 
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de 
crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial (HC 598.051).  

No caso julgado, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos 
que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si 
só, o fato de, após indagarem sobre a chave contida no bolso do paciente, deslocarem-se os 
policiais ao seu imóvel, onde supostamente haveria odor de maconha na parte externa, e nele 
adentrando, sem ordem judicial. Assim, foi determinado o trancamento da ação penal e a soltura 
do paciente.                                                                                      Para ler a decisão, clique aqui 

MINISTROS DA 1ª E 2ª TURMA DO STF CONCEDEM HABEAS CORPUS PARA CASSAR 
NOVOS JÚRIS DETERMINADOS PELO TJMG 

O Ministro Dias Toffoli, da 1ª Turma do STF, e o Ministro Kassio Nunes Marques, da 2ª Turma, 
concederam dois habeas corpus impetrados pela DPMG para cassar novo júri que havia sido 
determinado pelo TJMG e mantido pelo STJ.  

Em ambos os casos os pacientes haviam sido absolvidos no quesito genérico (art. 483, III do 
CPP), porém o TJMG havia cassado as decisões por entendê-las contrárias às provas dos autos. 

Ambos os Ministros aplicaram recentes precedentes do Pretório Excelso no sentido da 
impossibilidade de se determinar novo júri quando a absolvição ocorre no quesito absolutório 
genérico.                                                                       Leias as decisões  Decisão 1     Decisão 2 

 

GAETS PARTICIPA COMO 
AMICUS CURIAE EM ADI QUE 
QUESTIONA O PODER DE 
REQUISIÇÃO DA DEFENSORIA 

O GAETS (Grupo de Atuação 
Estratégica das Defensorias 
Públicas Estaduais e Distrital nos 
Tribunais Superiores) foi admitido e 
atuou como amicus curiae na ADI 
6.852, proposta pela Procuradoria 
Geral da República e que questiona 
o poder de requisição das 
Defensorias Públicas. 

O feito foi incluído na pauta virtual 
pelo relator, Ministro Edson Fachin, 
que em seu voto julgou 
improcedente a ação direta. 

O Ministro relator enfatizou que 
assim como ocorre com o Ministério 
Público, igualmente legitimado para 
a proteção de grupos vulneráveis, 
os poderes previstos à Defensoria 
Pública, seja em sede constitucional 
- como a capacidade de se 
autogovernar - ou em âmbito 
infraconstitucional - como a 
prerrogativa questionada de 
requisição - foram atribuídos como 
instrumentos para a garantia do 
cumprimento de suas funções 
institucionais. 

Assim, ao conceder tal prerrogativa 
aos membros da Defensoria 
Pública, o legislador buscou 
propiciar condições materiais para o 
exercício de seu mister, não 
havendo que se falar em qualquer 
espécie de violação ao texto 
constitucional, mas ao contrário, em 
sua densificação. 

O Ministro Alexandre de Moraes 
pediu vista dos autos, suspendendo 
o julgamento. 

O GAETS apresentou sustentação 
oral no feito, realizada pelo 
Defensor Público do Rio Grande do 
Sul, Domingos Barroso da Costa. 

                  Para assistir, clique aqui 
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DROPS DOS TRIBUNAIS 

https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=118866094&tipo_documento=documento&num_registro=202003050048&data=20210218&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=118866094&tipo_documento=documento&num_registro=202003050048&data=20210218&formato=PDF
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10514090479700003
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=135386196&tipo_documento=documento&num_registro=202101494821&data=20211004&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=138068167&registro_numero=202101369291&peticao_numero=202100555820&publicacao_data=20211022&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=134579329&registro_numero=202100565450&peticao_numero=202100478210&publicacao_data=20211013&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=137304674&tipo_documento=documento&num_registro=202102511718&data=20211014&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2102302&num_registro=202102123955&data=20211004&peticao_numero=-1&formato=PDF
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15348462885&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347746070&ext=.pdf
https://twitter.com/pedrocarriello1/status/1458223547768311822?s=21

