
SUMÁRIO

EDITORIAL  .........................................................................................................................................................  11

DOUTRINA

CADERNO ESPECIAL: HOMENAGEM À ADA PELLEGRINI GRINOVER

Réquiem para a reforma dos processos coletivos

ADA PELLEGRINI GRINOVER .......................................................................................................  23

Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional

ADA PELLEGRINI GRINOVER .......................................................................................................  31

Processo trabalhista e processo comum

ADA PELLEGRINI GRINOVER .......................................................................................................  49

DIREITO ADMINISTRATIVO

Processo administrativo disciplinar e alcoolismo

Disciplinary administrative process and alcoholism

LUÍS ALBERTO THOMPSON FLORES LENZ .....................................................................................  65

Segurança pública e a greve dos policiais: da (ir)responsabilidade civil do Estado

Public security and the police strike: of the State’s civil (ir)responsibility

RODRIGO SANTOS NEVES...........................................................................................................  73

DIREITO CIVIL

O duty to mitigate the loss: uma visão crítica da sua aplicação pelo Poder Judiciário

The duty to mitigate the loss: a critical view of its application by the Judiciary

BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO CUNHA e GUILHERME MAGALHÃES MARTINS.............................  99

DIREITO CONSTITUCIONAL

Habeas Corpus 118.770 do STF: direitos Fundamentais contra Direitos Fundamentais. 
Mais uma violência à presunção de inocência

Habeas Corpus 118.770 of STF: fundamental Rights against Fundamental Rights. One 

more violence to the presumption of innocence

ANDRÉ LUIZ NICOLITT ...............................................................................................................  155

A inconstitucionalidade da restrição em concurso público de candidato investigado

The inconstitutionality of the restriction in a public contest of investigated candidate

SÉRGIO DE BRITO YANAGUI .......................................................................................................  177

2173_RT 983.indb   13 18/08/17   15:14



14 REVISTA DOS TRIBUNAIS • RT 983 • SETEMBRO DE 2017

Uber: a livre iniciativa e a inconstitucionalidade das leis municipais que proibem 
atividades semelhantes

Uber: the free initiative and the unconstitutionality of municipal laws that prohibit 
similar activities

TARCISIO TEIXEIRA e GREGORY TONIN MALDONADO ...................................................................  191

DIREITO ELEITORAL

Responsabilidade objetiva do candidato quanto ciência de irregularidade partidária

Objective responsibility of the applicant as a particular irregularity science

DOUGLAS BELANDA ...................................................................................................................  207

DIREITO EMPRESARIAL

A falência e a recuperação judicial como causas de extinção de contrato empresarial 
em cláusula resolutiva

The validity and effectiveness of ipso facto clauses

FÁBIO MURTA ROCHA CAVALCANTE ...........................................................................................  223

DIREITO PENAL

Compliance: uma visão do Compliance como forma de mitigação de responsabilidade

Compliance: a view of Compliance as a form of liability mitigation

ALEXANDRE BARALDI TONIN ......................................................................................................  265

DIREITO TRIBUTÁRIO

É cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos 
casos de responsabilidade tributária de terceiros? Ainda sobre a incompatibilidade 
do novo instituto com o direito processual tributário

Is it possible to open the process to disregard the entity person in cases of tax 
responsibility of third party? While on the incompatibility of the new procedure 
with tax procedure law

EDSON ANTÔNIO SOUSA PONTES PINTO e CARLOS EDUARDO M. GASPERIN ................................  291

As competências financeiras (tributária e orçamentária) do Estado brasileiro sob uma 
perspectiva constitucionalista

The constitutionalist perspective of the Brazilian State financial competences (tax 
and budget)

JULIO PINHEIRO FARO HOMEM DE SIQUEIRA ..............................................................................  311

PARECER

Substituição tributária por antecipação do fato gerador. Responsabilidade exclusiva 
do substituto. Ação penal fiscal só possível quanto à obrigação não cumprida. 
Impossível no presente caso à falta de responsabilidade tributária da consulen-
te. Parecer.

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS ..............................................................................................  341

MEMÓRIA DO DIREITO

O direito e a “terceirização” da economia

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA ..................................................................................  365

2173_RT 983.indb   14 18/08/17   15:14



15SUMÁRIO

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

• AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei do Estado do Ceará que regulamen-
ta a vaquejada como prática desportiva e cultural

Comentário por ERICK BEYRUTH DE CARVALHO ....................................................................  389

• MEDIDA CAUTELAR – Restabelecimento das condições normativas de composição e 
controle do fundo de reserva dos depósitos judiciais do Tribunal de Justiça

Comentário por GUILHERME FRAIHA GRANJO ......................................................................  399

• MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente do Senado que 
arquiva o pedido de impeachment contra Ministro do STF – Ilegalidade ou abuso do 
ato que devem ser aferíveis de plano

Comentário por AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR e ALEXANDRE CASTRO COURA: 
Separação de poderes. Ato político e esferas insuscetíveis de controle 
judicial. Julgamento de crime de responsabilidade é político e jurídico...........  425

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

• SOCIEDADE EMPRESÁRIA – Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária –  
Inadmissibilidade – Atividades de venda de medicamentos, alimentos e comercia-
lização de animais que não constituem exercício privativo da profissão de médico 
veterinário

Comentário por GUSTAVO DA SILVA SANTANNA ...................................................................  443

• COMPRA E VENDA – Automóvel – Embora ausentes a tradição e o pagamento, tal 
contrato possui natureza jurídica pessoal, aperfeiçoando-se com o mero concerto 
das vontades contrapostas 

Comentário por JOSÉ BRÁULIO PETRY FONSECA: Compra e venda: aquisição a non 

domino fundada em propriedade aparente do titular do estabelecimento 
empresarial. Comentários ao REsp 1.513.190/DF ....................................................  462

• COMPRA E VENDA – Anulação – Veículo usado com hodômetro alterado – Res-
ponsabilidade do fornecedor – Revenda, que constitui nova relação jurídica obri-
gacional

Comentário por ADRIANO CUSTÓDIO BEZERRA .....................................................................  481

• PRESCRIÇÃO – Incidência do prazo geral decenal ou vintenário – Repetição do indé-
bito por cobrança indevida de valores referentes a serviços de água e esgoto

Comentário por CÁSSIO AUGUSTO BARROS BRANT ..............................................................  497

• PENHORA – Verba remuneratória – Ação de cobrança de aluguel e encargos locatícios –  
Regra da impenhorabilidade que pode ser relativizada quando a hipótese concreta 
dos autos permitir que se bloqueie parte da remuneração

Comentário por ADOLFO MAMORU NISHIYAMA: Possibilidade de penhora de parte 
do salário .............................................................................................................................  531

2173_RT 983.indb   15 18/08/17   15:14



16 REVISTA DOS TRIBUNAIS • RT 983 • SETEMBRO DE 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

• CONTRATO DE TRABALHO – Integração das comissões ao salário – Partes que manti-
veram vínculo de emprego e outro voltado à prestação de serviços de consultoria

Comentário por ADRIANA JARDIM ALEXANDRE SUPIONI: Uma reflexão sobre o 
vínculo de emprego ..........................................................................................................  547

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

• RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos material e moral – Desenvolvimento gradual da 
relação de trabalho que gerou sequelas no organismo do trabalhador, precisamente a 
inflamação e degeneração do ombro

Comentário por IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES: Doença Profissional: 
considerações sobre a responsabilidade civil do empregador e a eficácia 
liberatória do Programa de Demissão Voluntária  ...................................................  555

JURISPRUDÊNCIA ANOTADA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

• EXTRADIÇÃO – Admissibilidade – Estrangeiro que realiza diversos contratos de em-
préstimo no exterior sabendo de sua insuficiência econômica em adimpli-los e foge 
para o Brasil ...................................................................................................................................................  575

• TRIBUNAL DO JÚRI – Prosseguimento dos atos necessários à realização do julgamen-
to na pendência de recursos especial e extraordinário ...............................................................  577

• SERVIDOR PÚBLICO – Extensão de vantagens remuneratória previstas para o serviço 
público estadual aos membros do Ministério Público – Autonomia orçamentária e ca-
ráter restrito e taxativo do rol de benefícios previstos na lei orgânica da instituição ...  579

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

• ARRENDAMENTO MERCANTIL – Possibilidade de cobrança de tarifa de liquidação an-
tecipada – Competência do Conselho Monetário Nacional para dispor sobre taxa de 
juros e sobre a remuneração dos serviços bancários ...................................................................  583

• RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos material e moral – Choque elétrico em cabo de 
telefonia que levou ao passamento do transeunte .......................................................................  586

• HABEAS CORPUS – Trancamento da ação penal – Medida excepcional que somente 
deve ser adotada em algumas hipóteses ...........................................................................................  588

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

• RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Empresas reclamadas – Contrato de empreitada – 

Exclusão que não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas ................  593

2173_RT 983.indb   16 18/08/17   15:14



17SUMÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

• INELEGIBILIDADE – Candidato que administra empresa contratada pelo poder público 
mediante pregão – Contrato cujas cláusulas são uniformes a tornar desnecessária a 
desincompatibilização ...............................................................................................................................  597

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• SIGILO BANCÁRIO – Quebra – Prova que é indispensável à conclusão das investiga-
ções – Ato que é perfeitamente cabível na fase inquisitorial, mediante requerimento 
do Ministério Público .................................................................................................................................  603

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

• SERVIDOR PÚBLICO – Aposentadoria especial – Pagamento de diferenças de remu-
neração – Portaria que opera renúncia à prescrição da pretensão de cobrança de 
parcelas oriundas de revisão administrativa ....................................................................................  607

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

• PROVA – Realização de exame de insanidade mental na vítima – Hipótese em que 
não há cerceamento de defesa, uma vez que tal prova não tem valor nenhum para o 
feito ...................................................................................................................................................................  611

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

• AÇÃO DE COBRANÇA – Parcelas decorrentes de contrato verbal de captação de clien-
tes – Inexistência de óbice à disposição dos valores por parte do advogado para re-
muneração de terceiros contratados para o serviço desejado .................................................  615

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

• MANDADO DE SEGURANÇA – Ato de autoridade que não promoveu a ascensão fun-
cional da servidora pública – Movimentação na carreira que exige manifestação de 
secretarias, constituindo ato complexo .............................................................................................  621

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

• AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer e não fazer – Município que está limitando 
a expedição de autorizações para moto taxistas ...........................................................................  627

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

• RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos material e moral – Vítima que foi agredida por 
segurança em evento na faculdade, mesmo após a sua retirada do recinto .....................  631

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

• AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei municipal que determina membros 
do Poder Judiciário e do Corpo de Bombeiro a comporem o Conselho Municipal de 
Saneamento Básico ....................................................................................................................................  635

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

• RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Veiculação de nome em matéria jornalística 
que tratou de prisão de traficante de drogas ..................................................................................  641

2173_RT 983.indb   17 18/08/17   15:14



18 REVISTA DOS TRIBUNAIS • RT 983 • SETEMBRO DE 2017

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

ÍNDICE DE TEMAS ..............................................................................................................................................................  645

ÍNDICE DE AUTORES .........................................................................................................................................................  649

NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA ..............................  651

2173_RT 983.indb   18 18/08/17   15:14


