
1313

suMáriO

MissãO e ObJetivOs da revista dOs tribunais ..................................................................................  9

editOrial – rt 1002 ...................................................................................................................................  11

dOutrina

arbitrageM e MediaçãO

Crime e arbitragem: a posição do Tribunal Arbitral

Crime and arbitration: the position of the Arbitral Tribunal

ViLMar Luz graça gonçaLVes e danieL becker ..................................................................... 23

A mediação como alternativa ao litígio nos casos de abandono afetivo

Mediation as an alternative to litigation in cases of affective abandonment

Maria Fernanda césar Las casas de oLiVeira, renata Maria siLVeira toLedo e JeLcy 
Maria baLtazar ....................................................................................................................... 45

COMPlianCe

A gestão do compliance como tecnologia promissora para concretização do princípio 
da eficiência no setor público brasileiro

Management of compliance as promising technology for the concretization of the 
principle of efficiency in the Brazilian public sector

FLáVia boMteMpo botti e Marta eLizabeth de souza Mendes resende................................ 65

direitO aMbiental

Brumadinho, 2019: análise das narrativas de uma catástrofe a partir do Direito dos 
Desastres 

Brumadinho, 2019: analysis of the narratives of a catastrophe based on Disaster Law

déLton winter de carVaLho ................................................................................................... 87

Evolução da dominialidade mineral no Brasil: do regime regaliano à Constituição 
Federal de 1988

Evolution of mineral dominiality in Brazil: from the regalian regime to the Federal 
Constitution of 1988

Luis antonio goMes de souza Monteiro de brito ................................................................ 103



14 Revista dos tRibunais • RT 1002 • abRil de 2019

direitO dO trabalhO

Saúde e segurança do trabalhador marítimo na perspectiva do Direito brasileiro: 
exames médicos e outras condições de trabalho

Maritime worker health and safety in Brazilian law: medical examinations and other 
conditions of work

Luciano Martinez .................................................................................................................... 131

O trabalho intermitente e seus impactos nas relações trabalhistas

Intermittent work and its impacts on labor relations
caMiLa dos santos reis e ediLton MeireLes .......................................................................... 147

direitO eduCaCiOnal

A educação infantil e o desafio do cumprimento do Plano Nacional de Educação 
perante a crise econômica e a Emenda Constitucional 95/2016

The early childhood education and the challenge of achieving the National Education 
Plan before the economic crisis and the Constitutional Amendment 95/2016

antonyo LeaL Junior................................................................................................................ 175

direitO Penal

A aplicação do Direito Penal do Inimigo aos crimes de corrupção: uma análise da 
Operação Lava Jato

The application of the Enemy’s Criminal Law to crimes of corruption: an analysis of 
Car Wash Operation

cLáudia Mara de aLMeida rabeLo Viegas e Marco antônio conceição da siLVa .............. 193

direitO PrOCessual Civil

Mutações constitucionais: alteração da Constituição pela sua interpretação e a 
influência da sociedade em rede

Constitutional mutations: the construction of the Constitution by means of legal 
interpretation and the influence of the information society

neLson rodrigues netto ......................................................................................................... 225

As resoluções parciais no processo de execução 

The partial resolutions in the enforcement process
thaLes aporta cateLLi e daniLo pierote siLVa ....................................................................... 255

direitO PrOCessual Penal

(Ainda) sobre a actio e teorias gerais do processo (penal): reflexões à teoria da 
acusação

(Yet) on actio and general theories of the (criminal) process: reflections on theory of 
prosecution

gustaVo tozzi coeLho.............................................................................................................. 281



15Sumário

direitO tributáriO

Estado de emergência fiscal

State of fiscal emergency
FeLipe Figueiredo sereJo Mestrinho........................................................................................ 309

A progressividade extrafiscal do IPTU como instrumento de intervenção por indução

The extra-fiscal progressivity of IPTU as an induction intervention instrument
Larisse siLVa oLiVeira .............................................................................................................. 329

direitOs difusOs e COletivOs

Instrumentos de gestão empresarial em sede de direitos difusos e coletivos 

Business management instruments in diffused and collective headquarters
daMares pereira de souza e nancy saMpedro ..................................................................... 349

direitOs huManOs 
Os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua aplicação pelo 

Supremo Tribunal Federal

The precedents of the Inter-American Court of Human Rights and their application by 
the Supreme Federal Court

eduardo caMbi e Letícia de andrade porto .......................................................................... 371

nOtas e COMentáriOs

Capitalismo de livre mercado x corporativismo: um olhar sobre o desastre de 
Brumadinho 

césar Fiuza .............................................................................................................................. 407 

Primeiros apontamentos sobre o desastre de Brumadinho
JuLiane aLtMann berwig ......................................................................................................... 411

JurisPrudênCia COMentada

suPreMO tribunal federal

• PRONÚNCIA – Nulidade – Inocorrência – Homicídio qualificado – Alegação de excesso 
de linguagem na decisão – Inadmissibilidade – Fundamentação idônea, não havendo 
abuso de poder ou flagrante ilegalidade – Reconhecimento de eventual prejuízo, 
ademais, que requer revolvimento fático-probatório inviável em sede do writ.

Fernando nasciMento dos santos ............................................................................................. 419

• GENOCÍDIO – Tipo penal que protege, em todas as suas modalidades, bem jurídico 
coletivo ou transindividual – Consumação do delito que se dá sempre que posto em 
risco a existência de grupo racial, étnico ou religioso, por meio de ações que podem 
também ser ofensivas a bens jurídicos individuais, como o direito à vida, à integridade 



16 Revista dos tRibunais • RT 1002 • abRil de 2019

física ou mental, à liberdade de locomoção, entre outros – Inteligência do art. 1.º da Lei 
2.889/56 e do art. II da Convenção contra o Genocídio, ratificada pelo Dec. 30.822/52. 
• GENOCÍDIO – Concurso formal com homicídio – Pena – Réus que, na execução do 
crime contra a diversidade humana, cometeram doze homicídios – Impossibilidade 
de a reprimenda abranger, além daquela destinada ao genocídio, aquelas referentes 
aos crimes contra a vida, mormente em sede de recurso exclusivo da defesa. 
• COMPETÊNCIA – Genocídio – Concurso formal com homicídio – Crimes contra a 
vida que constituíram modalidade de execução do crime contra a diversidade humana 
– Julgamento afeto ao Tribunal do Júri da Justiça Federal.

thieser da siLVa Farias; Vittoria raMos streppeL e patricia adriani hoch ........................ 427

• COMPETÊNCIA LEGISLATIVA  – Município que, ao fiscalizar as áreas de uso e de 
ocupação do solo, não concedeu licença para funcionamento até a correção das 
irregularidades  – Admissibilidade  – Constatação pela Administração Pública de 
situação irregular na edificação que diz respeito a assunto de interesse local e atende 
ao interesse público.

MarceLLo rennó de siqueira antunes ................................................................................... 435

tribunal de Justiça de sãO PaulO

• CONSUMIDOR – Propaganda abusiva – Caracterização – Publicidade direcionada ao 
público infantil que induz as crianças a comportamentos inadequados para a sua 
idade – Manutenção da multa aplicada que se evidencia.

Leonardo bariFouse ................................................................................................................. 443

JurisPrudênCia anOtada

suPreMO tribunal federal

• COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – Prerrogativa de foro – Inadmissibilidade – Inquérito 
instaurado contra membro do Congresso Nacional – Falsidade ideológica eleitoral – 
Parlamentar que teria se omitido na prestação de contas de sua campanha eleitoral 
em relação às doações recebidas e não declaradas – Fatos que, embora ocorridos no 
curso do mandato legislativo, com este não guarda estrita pertinência – Julgamento 
afeto à Justiça Eleitoral. .................................................................................................................. 453

• PRISÃO DOMICILIAR – Acusada reincidente, mãe de filhos menores de 12 anos de 
idade – Admissibilidade – Circunstância agravante de pena que, por si só, não é 
suficiente para obstar a benesse – Imputação criminosa, ademais, que não diz respeito 
a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes. ..... 455

suPeriOr tribunal de Justiça

• PECULATO – Caracterização – Agente público que indica os nomes dos servidores 
fantasmas a serem incluídos nas folhas de pagamento estatais – Saques dos 
numerários, realizados por procuração, que não eram repassados para os outorgantes 
comprovando o desvio dos recursos públicos – Robusto conjunto probatório, ademais, 



17Sumário

demonstrando que os agentes não prestavam qualquer serviço ao Estado, sendo que 
muitos deles sequer tinham conhecimento dos fatos – Condenação que se impõe. .......  459

• COMPETÊNCIA – Crime contra a lei de licitações praticado por militar em situação de 
atividade contra patrimônio sob a administração militar – Superveniência de lei que 
amplia a competência da justiça castrense, tendo aplicação imediata, em observância 
do princípio tempus regit actum – Inaplicabilidade da regra da perpetuação da juris-
dição, ademais, em razão da competência absoluta em razão da matéria e inexistência 
de sentença definitiva de mérito – Julgamento afeto à Justiça Militar. .............................. 464

• EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Responsabilidade do ex-sócio por obri-
gação contraída pela empresa após a sua retirada de sociedade limitada – Inadmis-
sibilidade – Cessão de quotas sociais que vincula o cedente pelo prazo de dois anos 
somente pelas obrigações contraídas no período em que ele ostenta a qualidade de 
sócio ....................................................................................................................................................................  466

• SEGURO – Sistema Financeiro de Habitação – Cobertura de vícios ocultos de construção 
após a quitação do contrato – Admissibilidade – Seguro habitacional que integra a 
política nacional de habitação, visando à proteção da família e a salvaguarda do imóvel, 
resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. .......... 468

• PLANO DE SAÚDE – Obesidade mórbida – Custeio de cirurgias plásticas consistentes 
na retirada de excesso de pele pós-bariátrica – Admissibilidade – Resultado cirúrgico 
ocasionado pelo rápido emagrecimento que deve receber atenção terapêutica, já que 
pode provocar complicações de saúde – Caráter reparador das cirurgias que afasta a 
natureza meramente estética. • DANO MORAL – Indenização – Custeio de cirurgias 
plásticas consistentes na retirada de excesso de pele pós-bariátrica – Agravamento 
do estado de saúde mental da paciente, em razão da negativa da seguradora do plano 
de saúde, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas do 
corpo humano, que acarreta o dever de indenizar – Verba devida. ...................................... 471

tribunal suPeriOr dO trabalhO

• CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução individual de sentença coletiva trabalhista 
– Discussão entre a competência do juízo do domicílio dos credores ou do local em 
que foi processada e julgada a ação coletiva – Previsão legal expressa que reconhece 
a competência do foro eleito pelo próprio exequente, qual seja, o do seu domicílio. ..... 477

tribunal regiOnal federal da 2ª regiãO

• RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização – Dano material – Incêndio em 
área florestal no campus de universidade federal em razão do rompimento de um 
fio de energia elétrica de alta tensão – Comprovação do nexo causal entre o dano 
e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – Falha na prestação do 
serviço que acarreta o dever de indenizar – Verba devida. ..................................................... 481

tribunal de Justiça de alagOas

• CERCEAMENTO DE DEFESA – Nulidade – Inocorrência – Feminicídio – Interrogatório – 
Ausência de intimação do defensor público atuante na causa em razão de férias – Ato 
processual realizado na presença de outro defensor que respeita o contraditório e a 
ampla defesa – Não demonstração, ademais, de prejuízo para as partes. .......................... 487



18 Revista dos tRibunais • RT 1002 • abRil de 2019

tribunal de Justiça dO Ceará

• DIREITO À SAÚDE – Tutela de urgência – Fornecimento de insulinas especiais pelo Sis-
tema Único de Saúde – Inadmissibilidade – Não demonstração da imprescindibilidade 
do fármaco, o qual não consta na listagem de fornecimento gratuito – Ausência de 
justificativa plausível para o tratamento diferenciado, ademais, que impede o deferi-
mento da medida. ............................................................................................................................. 491

tribunal de Justiça dO distritO federal

• DANO MORAL – Indenização – Término de relacionamento amoroso – Briga entre 
conviventes em união estável em que um deles exige a saída do outro, quebrando 
móveis da casa – Inexistência de provas da ameaça ou violência física – Conduta que 
não é vexatória e nem transcende a fronteira do mero aborrecimento, não violando 
os direitos da personalidade. ......................................................................................................... 495

tribunal de Justiça de MatO grOssO

• ESTATUTO DO IDOSO – Maus-tratos – Caracterização – Exposição a perigo da inte-
gridade e da saúde física e psíquica do idoso, privando-o de cuidados indispensáveis 
– Ausência de provas, ademais, da apropriação de proventos ou qualquer outro ren-
dimento do ofendido – Condenação que se impõe. ................................................................. 499

tribunal de Justiça de MatO grOssO dO sul

• CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Nulidade – Ocorrência – Pessoa 
analfabeta e indígena – Inobservância dos requisitos formais e do princípio da boa-fé 
para contratação – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente que 
se impõe. • DANO MORAL – Indenização – Contratação de empréstimo consignado 
por pessoa analfabeta e indígena sem a observância dos requisitos formais – 
Descontos mensais indevidos que ensejam descapitalização da contratante que é 
pessoa humilde e sobrevive de benefício previdenciário – Verba devida. ........................... 503

tribunal de Justiça de rOraiMa

• INTERDITO PROIBITÓRIO – Inadmissibilidade – Ausência de prova do efetivo exercício 
da posse – Títulos emitidos por órgão governamental que, por si só, não comprovam 
a posse, devendo ser demonstrada a situação fática por testemunhas. ............................. 509

tribunal de Justiça dO riO grande dO sul

• RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Aquisição de motocicleta pela internet – 
Bem não entregue pelo vendedor residente no exterior – Responsabilização do site 
de publicação dos anúncios – Inadmissibilidade – Empresa que não atua diretamente 
como negociadora, sendo meramente aproximadora dos vendedores e compradores 
– Verba indevida. ............................................................................................................................... 513

ÍndiCe alfabétiCO-reMissivO

Índice de Temas .................................................................................................................................. 517

Índice de Autores ............................................................................................................................... 521

nOrMas de PubliCaçãO Para autOres de COlabOraçãO autOral inédita ............................  523


