
De acordo com a Resolução 
213/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça, as 
audiências de custódia 

não estão limitadas ao título prisional, 
ou seja, esse ato processual deve 
ser realizado não apenas no caso de 
prisão em flagrante, mas, também, nas 
hipóteses de cumprimento de mandados 
de prisão preventiva e temporária. 
Nesse sentido é o caput do art. 13 da 
referida Resolução: “A apresentação à 
autoridade judicial no prazo de 24 horas 
também será assegurada às pessoas 
presas em decorrência de cumprimento 
de mandados de prisão cautelar ou 
definitiva, aplicando-se, no que couber, 
os procedimentos previstos nesta 
Resolução”. As normas convencionais 
que tratam do tema, isto é, o artigo 7°, 
item 5, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos e o artigo 9º, item 3, 
do Pacto Internacional de Direitos Civis 
e Políticos não fazem qualquer restrição 
quanto a origem da ordem de prisão.

O STJ já decidiu que a audiência de 
custódia, no caso de mandado de prisão 
preventiva cumprido fora do âmbito 
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Inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
O novo artigo do advogado Elpídio 

Donizetti aborda diversas questões 
envolvendo a possibilidade de inserção 
do nome do executado em cadastros 
de inadimplentes, incluindo as últimas 

decisões do STJ sobre o tema. Confira 
em: http://www.elpidiodonizetti.com/
atos-tipicos-do-processo-executivo-
inclusao-do-nome-do-executado-em-
cadastros-de-inadimplentes/.

territorial da jurisdição do Juízo que a 
determinou, deve ser efetivada por meio 
da condução do preso à autoridade judicial 
competente na localidade em que ocorreu 
a prisão (CC n. 168.522 - PR). É essa a 
orientação contida na Res. 213/2015 do 
CNJ (art. 13, parágrafo único). 

O STF, por meio da Reclamação 
29.303, definirá se as audiências de 
custódia se restringem aos casos de 
prisão em flagrante. Na semana anterior, 
precisamente no dia 10/12/2020, o 
Min. Edson Fachin proferiu decisão 
monocrática na mencionada reclamação, 
deferindo a liminar pleiteada pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. O Ministro registrou que “a 
finalidade da realização da audiência 
de custódia, independentemente, da 
espécie de prisão, não configura simples 
formalidade burocrática. Ao revés, trata-
se de relevante ato processual instrumental 
à tutela de direitos fundamentais (…). Não 
bastasse, a audiência de apresentação ou 
de custódia, seja qual for a modalidade de 
prisão, configura instrumento relevante 
para a pronta aferição de circunstâncias 
pessoais do preso, as quais podem desbordar 
do fato tido como ilícito e produzir repercussão 
na imposição ou no modo de implementação 
da medida menos gravosa”. A matéria ainda 
será submetida ao Pleno do STF.

http://www.elpidiodonizetti.com/atos-tipicos-do-processo-executivo-inclusao-do-nome-do-executado-em-cadastros-de-inadimplentes/


Espaço do(a) Advogado(a)
Quer enviar sugestões de temas 

ou textos para publicação no 
Informativo e no site do Escritório? 
Entre em contato conosco: 
contato@elpidiodonizetti.com.
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Nulidade de compra e venda  
de imóvel e restituição de ITBI

T ema bastante recorrente 
no Escritório - que também 
atua na esfera tributária 
- está relacionado à 

restituição do Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI). Para facilitar 
a compreensão, imagine a seguinte 
situação: duas pessoas firmam um 
contrato de compra e venda de bem 
imóvel. O ITBI é pago pelo comprador, 
logo após a transmissão da titularidade 
do bem, mediante registro do título 
translativo no Cartório de Registro 
de Imóveis. Em momento posterior, 
o comprador toma conhecimento 
de que o vendedor é absolutamente 
incapaz, razão pela qual o negócio 
jurídico deve ser reputado nulo, nos 

termos do art. 166, I, do CC/2002. 
Nessa hipótese exemplificativa, o 
comprador tem o direito de pleitear 
a restituição do valor pago a título 
de ITBI à municipalidade, logo após 
a declaração judicial de nulidade 
do negócio. Isso porque, segundo 
entendimento da jurisprudência, se 
o negócio jurídico não se concretizou 
em caráter definitivo, não houve 
efetiva transmissão da propriedade, 
restando ausente o fato gerador do 
imposto, nos termos dos arts.156, 
II da CF, e 35, I, II, e III do CTN, 
sendo devida a restituição do 
correspondente valor recolhido pelo 
contribuinte. (EREsp 1493162/DF, 1ª 
Seção, DJe 21/10/2020).

Proposta de alimentos na fase 
de cumprimento de sentença 
e vinculação do devedor

A professora e advogada Tatiane 
Donizetti analisou a recente decisão do 
STJ proferida no REsp 1.821.906-MG. 
O tema é de grande importância para 
aqueles que advogam em questões 
envolvendo o Direito de Família. Confira 
o artigo em:  http://www.elpidiodonizetti.
com/proposta-de-alimentos-na-fase-
de-cumprimento-de-sentenca-e-a-
vinculacao-do-devedor/
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Sorteio de Natal 
O Escritório irá sortear dois livros (Curso de Direito 

Processual Civil, 23ª Edição, 2020) de autoria do advogado 
Elpídio Donizetti. O ganhador ou ganhadora receberá 
um exemplar e indicará um(a) amigo(a) para receber o 

outro. Participe enviando os seus dados e os dados do(a) 
presenteado(a) (nome e endereços completos) para o e-mail 
contato@elpidiodonizetti.com. Sorteio dia 23/12/2020, com 

divulgação dos ganhadores no Informativo n. 04.
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http://www.elpidiodonizetti.com/proposta-de-alimentos-na-fase-de-cumprimento-de-sentenca-e-a-vinculacao-do-devedor/
https://open.spotify.com/episode/18ETjV4twEfeZh6P2lKkfA?si=W2DkGo6pSDG1aDu7_Dho8Q

